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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna i cel Prognozy 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014 - 2017 z perspektywą 

do roku 2021 - aktualizacja” jest art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn. 

zm.). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, 

planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze 

stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 

2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

W związku z powyższym do przeprowadzenia strategicznej ceny oddziaływania na 

środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko – Burmistrz 

Miasta i Gminy Lipsko - aktualizacja, na podstawie zapisu art. 51 ust. 1 w/w ustawy, został 

zobowiązany do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

opracowania. Niniejszy obowiązek został wykazany także przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie z dnia 18 listopada 2014 r. znak WOOŚ-

I.411.295.2014.DC oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy piśmie z 

dnia 3 listopada 2014 r. znak ZNS.9022.1.00117.2014/DB 

Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 Nr 199, poz. 1235 z późn. zm.).  

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji projektu Programu Ochrony Środowiska, 

dla Miasta i Gminy Lipsko powinna : 

1. Zawierać 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

2. Określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) cele ochrony środowiska ustalone na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia 

projektowanych dokumentów oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentów,  

d) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na zdrowie, ludzi, wodę i powietrze. 

3. Przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektowanych 

dokumentów 
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b) rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanych dokumentach wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania trudności wynikających z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

c) wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć uwzględnionych w przedmiotowym projekcie 

na wszystkie formy ochrony przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z póżn. zm.), a w szczególności na: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą. 

1.2. Informacje o zawartości głównych celów programu 

Projekt Programu Ochrony Środowiska zawiera następujące zagadnienia: 

 omówienie aktualnego stanu prawnego, 

 charakterystykę obszaru miasta i gminy (położenie geograficzne, sytuacja 

demograficzna, sytuacja gospodarcza, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, 

warunki przyrodniczo-krajobrazowe), 

 diagnozę aktualnego stanu środowiska, 

 cele kierunku działań i zadania w zakresie ochrony środowiska uznane za priorytetowe, 

 prognozowane zmiany stanu środowiska, 

 działania zmierzające do poprawy stanu środowiska, 

 zadania strategiczne, w tym harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć, 

 wnioski z prognozy oddziaływania projektu programu na środowisko, 

 sposób monitoringu i oceny wdrażania programu.  

1.2.1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014 – 2017 z 
perspektywą do roku 2021 - aktualizacja 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko opracowany jest zgodnie z 

obowiązującym w czasie tworzenia Programu art. 14 ust. ustawy Prawo ochrony środowiska 

i określa w szczególności: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• kierunki działań, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Analiza stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Lipsko została przeprowadzona w 

oparciu o informacje : 

 Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie  

 Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.  

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko, będący drugą edycją 

dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Lipsko, stanowiący aktualizację dokumentu 

przyjętego w 2004 roku, należy postrzegać, jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów i 

kierunków działań do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających z uregulowań 

prawnych oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i planów rozwojowych w tym 

zakresie miasta i gminy. 
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W projekcie POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko przyjęto 6 obszarów priorytetowych i 

zdefiniowano 13 celów średniookresowych w ramach, których wyznaczono zadania. 

Cele i priorytety sformułowane w projekcie POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko : 

 Obszar priorytetowy I - Poprawa jakości środowiska 

Cel średniookresowy: Poprawa jakości powietrza 

Cel średniookresowy: Poprawa jakości wód 

Cel średniookresowy: Racjonalna gospodarka odpadami  

Cel średniookresowy: Ochrona powierzchni ziemi  

Cel średniookresowy: Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 Obszar priorytetowy II – Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

Cel średniookresowy – Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Cel średniookresowy – Zrównoważone wykorzystanie energii 

 Obszar priorytetowy III – Ochrona przyrody 

Cele średniookresowe - Ochrona walorów przyrodniczych 

 Obszar priorytetowy IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Cel średniookresowy – Ochrona przeciwpowodziowa 

Cel średniookresowy – Ochrona przeciwpożarowa 

 Obszar priorytetowy V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Cel średniookresowy – Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta 

 Obszar priorytetowy VI- Zagadnienia systemowe  

Cel średniookresowy - Upowszechnianie znaczenia zarządzania środowiskowego 

2. Powiązanie projektów z innymi dokumentami 

Prognozę oddziaływania projektu POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko wykonano z 

wykorzystaniem następujących materiałów sporządzonych na poziomie krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym: 

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – Ministerstwo Środowiska,  

 Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska,  

 Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, 

 Polityka Leśna Państwa, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 ( aktualizacja), 

 Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, 

 Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (aktualizacja), 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na Lata 2008 – 2020, 

 Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsko. 2004.  

Priorytety i zadania objęte projektem POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko realizują cele 

środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno 

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym. 
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3. Analiza stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Lipsko  

3.1. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Lipsko  

Miasto i Gmina Lipsko położone jest w południowo – wschodnim krańcu województwa 

mazowieckiego, w dolinie rzeczki Krępianki. Powierzchnia miasta i gminy Lipsko wynosi 

135,2 km2 w tym: miasta 15,7 km2, gminy 119,5 km2 i graniczy z gminami: Sienno, Ciepielów, 

Chotcza, Solec n/Wisłą i Tarłów (województwo świętokrzyskie)1. 

Miasto i gmina zajmuje powierzchnię  13 525 ha, a struktura użytkowania gruntów 

przedstawia się następująco wg. UM i G Lipsko:  

Tabela 1. Użytkowanie gruntów na terenie miasta i gminy Lipsko  

Rodzaj użytków 
Powierzchnia        

[ha] 

Udział 

[%] 

ogółem 13 525 - 

- użytki rolne 10 539 78 

 grunty orne 8 583 81 

 łąki trwałe 303 3 

 pastwiska trwałe 187 2 

 sady 1 085 10 

 pozostałe użytki rolne 381 4 

- lasy i grunty leśne 2 479 18 

- pozostałe grunty 418 3 

nieużytki  70 1 

Źródło: GUS  

W powyższym zestawieniu w ogólnym użytkowaniu największy udział przypada na grunty 

orne 81 %, a najmniejszy na nieużytki 1 %. Wśród gruntów ornych największy udział 

stanowią sady 10 %, a najmniejszy przypada na pastwiska trwałe 2 %.   

Większa część gminy Lipsko to zdenudowana płaska wysoczyzna plejstoceńska położona 

na wysokości od 145 m n.p.m. do 200 m n.p.m. lokalnie nadbudowana wydmami 

i ze spadkami nie przekraczającymi 2 %. Wysoczyznę przecina dolina rzeki Krępianki, która 

wcina się wyraźnie w jej poziom tworząc krawędź o wysokości 10-20 m i nachyleniu od 2% 

do 15%. Dolina ta ma płaskie i wąskie dno. Nawiązują do niej dolinki denudacyjne, związane 

z panowaniem klimatu peryglacjalnego oraz fluwialne dolinki boczne, związane 

z działalnością wód rzecznych w późnym plejstocenie i holocenie. Dolinki denudacyjne 

generalnie odznaczają się nachyleniem około 5% i głębokościami rzędu 2-3 m, chociaż 

zdarzają się także wcięte na głębokość 10-15 m i o nachyleniu zboczy przekraczającym 

10%. Fluwialne dolinki boczne wyróżniają się natomiast łagodnymi zboczami i płaskim 

podmokłym dnem. 

3.2. Gleby 

Generalnie w części południowej, środkowej i północno-wschodniej występują gleby średnio-

dobre, dobre i średnie odpowiadające III i IV klasie. Są to gleby bielicowe wytworzone z 

lessów lub glin zwałowych oraz miejscami rędziny kredowe. Duży zwarty obszar najbardziej 

wartościowych gleb w gminie znajduje się na południe od linii Daniszów-Maruszów. Są to 

gleby lessowe i lessopodobne, a wytworzone na nich grunty orne dają kompleksy 

przydatności pszennej bardzo dobrej i dobrej. W północno-zachodnich terenach gminy 

                                                

1
 1

 http://www.lipsko.eu/miasto-lipsko/ogolna-charakterystyka 
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występują gleby słabe i najsłabsze, odpowiadające V i VI klasie gruntów ornych, z obszarami 

nieużytków – wydmy i piaski przewiane. Jest to teren o charakterze leśno-rolnym.  

Rejon trwałych użytków zielonych, których jest generalnie bardzo niewiele, występuje wzdłuż 

doliny rzecznej Krępianki i Strużanki gdzie dominują gleby średnie i słabe IV i V klasy, 

mułowo-bagienne i torfy.  

3.3. Wody podziemne 

Na terenie całej gminy poziom wodonośny występujący w utworach kredowych, stanowi 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 405 – Niecka Radomska (Cr3).  

Poziom wodonośny górnokredowy posiada charakter użytkowy na terenie całej gminy. 

Związany on jest z wapieniami i marglami. Zwierciadło wody występuje najczęściej na 

głębokości 6,46-7 m ppt.2 Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i 

najczęściej wynoszą 30-70 m3/h i 70-120 m3/h, lokalnie ponad 120 m3/h. Poziom ten 

miejscami jest izolowany od powierzchni terenu przez utwory czwartorzędowe. Lokalnie 

występuje brak izolacji poziomu wodonośnego. Na terenie gminy poziom ten podlega 

ochronie w granicach GZWP 405 Niecka Radomska o charakterze szczelinowo-krasowym. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzą poziomy podglinowe, międzyglinowe  

i poziomy dolin rzecznych. Poziomy te występują na całym terenie gminy lecz nie tworzą 

ciągłej warstwy wodonośnej oraz nie jest izolowany od powierzchni terenu, w związku z tym 

narażony jest na zanieczyszczenia. Lokalnie poziom ten znajduje się w łączności 

hydraulicznej z niżej występującym poziomem kredowym. Zwierciadło wody jest przeważnie 

swobodne i występuje na głębokości kilku metrów. Stanowi on lokalne źródło zaopatrzenia 

jedynie w indywidualnych gospodarstwach3. 

3.4. Wody powierzchniowe 

Główną rzeką gminy jest Krępianka, lewobrzeżny dopływ Wisły, przepływająca przez 

centralną część gminy z zachodu na wschód. Długość rzeki przepływającej przez gminę 

wynosi około 9 km. Północno-wschodnia część gminy odwadniana jest przez rzekę 

Strużankę, prawobrzeżny dopływ Iłżanki. Pozostałe rzeki to niewielkie, bezimienne cieki 

wodne będące dopływami rzek głównych oraz nieliczne rowy melioracyjne. 

Na omawianym obszarze istnieje 3 zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ok. 9, 60 ha, w 

tym: 

- zbiornik retencyjny w Lipsku – ok. 2,50 ha, średnia głębokość około 1m, 

- zbiornik retencyjno - rekreacyjny w Katarzynowie, gm. Lipsko – ok.1,1 ha, średnia 

głębokość około 1 m, 

- stawy hodowlane w miejscowości Boży Dar, gm . Lipsko – ok. 7,0 ha4. 

3.5. Powietrze atmosferyczne 

Roczna ocena, jakości powietrza za 2013 r. została wykonana w oparciu o układ stref. 

Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 

marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 

281).  

                                                

2
 PIG [2014] 

3
 Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011. Lipsko 2004 

4
 ibidem 
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Klasyfikując strefy według kryterium ochrony zdrowia uwzględniono cały obszar 

województwa (4 strefy), natomiast według kryterium ochrony roślin pominięto strefy będące 

aglomeracją, miastem o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców, jak również 

mniejsze miasta znajdujące się w strefie zdefiniowanej, jako pozostały obszar województwa. 

Według zapisów ww. rozporządzenia w województwie mazowieckim klasyfikację dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM 2,5 i PM 10, tlenku węgla, benzenu oraz pyłu 

ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle PM 10 oraz ozonu wykonuje się w 

strefie mazowieckiej (PL, 1404) do której należy m.in. miasto i gmina Lipsko.  

Na terenie miasta i gminy Lipsko nie ma punktów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. 

Zlokalizowane najbliżej stanowisko pomiarowe na terenie strefy mazowieckiej znajduje się w 

Belsku Dużym w odległości 112 km na kierunku północno - zachodnim. Na terenie powiatu 

brak jest punktów pomiaru zanieczyszczenia powietrza.  

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w 

ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem 

ochrony zdrowia 

Nazwa 

strefy- 

mazowiecka 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 

PM 

2,5* 

PM 

2,5** 
PM10 Pb As Cd Ni C6H6 B/a/P O3** O3*** CO 

Rok 2013 A A C C2 C A A A A A C A D2 A 

Źródło: WIOŚ w Warszawie [2014] * wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, ** wg poziomu docelowego,*** wg 

poziomu celu długoterminowego 

Wyniki zawarte w tabeli 2 wykazują przekroczenia stężeń pyłu PM2,5, PM10, B/a/P. W 

przypadku pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen 

C6H6, ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni standardy imisyjne na terenie analizowanej 

strefy były dotrzymane. 

Tabela 3. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w 
ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem 
ochrony roślin 

Nazwa strefy – 

mazowiecka 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 

obszaru całej strefy 

SO2 NOX O3 (AOT40) 

Rok 2013 A A 

poziom 

docelowy 

poziom celu 

długoterminowego 

A D2 

Źródło: WIOŚ w Warszawie [2014]  

Wyniki zawarte w tabeli 3 nie wykazują wysokiego poziomu stężeń w przypadku oznaczenia 

SO2 i NOX. Natomiast poziomy celu długoterminowego dla ozonu według kryterium ochrony 

roślin zostały przekroczone.  

Analiza otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń w 2013 r. wskazuje 

na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima spowodowała 

wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co 

bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń, szczególnie w 

obszarach, gdzie dominująca jest powierzchniowa emisja indywidualna  
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3.6. Lasy 

Lasy na terenie miasta i gminy Lipsko zajmują 2 521,70 ha o lesistości 18,5 %, która jest 

niższa od lesistości powiatu (21,3 %), a wyższa od lesistości województwa (17,1 %) [GUS 

2014]. W strukturze własnościowej przeważają grunty leśne prywatne (2 506,67 ha ), a w 

mniejszości pozostają lasy publiczne (676,60 ha ). 

Lasy występują głównie wąskim pasem wzdłuż granicy wschodniej oraz niewielkimi 

kompleksami w rejonie północno-wschodnim i północno-zachodnim. Wzdłuż wschodniej 

granicy gminy ciągnie się zwarty kompleks leśny przechodzący na tereny gminy Solec 

n/Wisłą objęty strefą krajobrazu chronionego. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest 

bór świeży. Głównym gatunkiem lasotwórczym w gminie jest sosna zwyczajna, stanowiąca 

ponad 85% drzewostanu oraz brzoza i inne gatunki liściaste w wieku średnio 40 lat. 

Najcenniejszym kompleksem na terenie gminy jest część kompleksu Świesielice – Struga, 

leżąca na północ od Woli Soleckiej, gdzie przeważają drzewostany sosnowe w wieku 41-80 

lat, ewentualnie z niewielką domieszką jodły, dębu i modrzewia5.  

3.6.3 Zieleń urządzona 

Tereny zieleni urządzonej w mieście i gminie Lipsko towarzyszą drogom oraz zespołom 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej (stanowią 4,7 %)6. W zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej utrzymaniem zieleni zajmują się właściciele tych terenów: Gmina Lipsko, 

Spółdzielnie Mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.  

3.7. Różnorodność biologiczna 

Dużym zagrożeniem dla zasobów przyrody w gminie jest antropopresja, która niesie za sobą 

wymieranie gatunków, a w konsekwencji ubożenie ekosystemów i zmniejszanie lokalnej 

bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest zmiana charakteru ich 

siedlisk. Działalność człowieka zmierza do coraz lepszego wykorzystania gruntów ornych 

powoduje istotne zmiany we florze gminy. Straty w bioróżnorodności spowodowane są m.in. 

poprzez wylesianie, zabiegi pielęgnacyjne w lasach, wypalanie traw, powstawanie dzikich 

wysypisk śmieci oraz zanieczyszczenie wód. 

3.8. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez teren miasta i gminy przebiegają drogi : krajowa nr 79 i wojewódzkie nr 747 oraz 754 

przy których nie przeprowadzano pomiaru hałasu komunikacyjnego.  

Przez obszar miasta i gminy przebiegają linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego 

napięcia. Od stacji transformatorowych doprowadzana jest energia do odbiorców 

przyłączami. 

Na terenie miasta i gminy Lipsko zlokalizowane są punktowe źródła promieniowania 

elektromagnetycznego –  anteny urządzenia nadawczo-odbiorczego pracujące w stacji 

bazowej telefonii ruchomej. Są one usytuowane na najwyższych punktach w mieście Lipsko.  

Na terenie miasat i gminy Lipsko nie były prowadzone kontrolne pomiary poziomów pól 

promieniowania elektromagnetycznego.  

                                                

5
 Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011. Lipsko 2004 

 
6
 UM i G Lipsko 
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3.9. Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne 

Przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  o 

kodzie 20 03 01 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy 

Lipsko, przekazywały je dotychczas do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

,,RADKOM" ul. Witosa 76 w Radomiu.  

Na terenie Miasta i Gminy Lipsko od 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku. Na terenie gminy Lipsko w latach 

1993 - 2012 funkcjonowało jedno składowisko odpadów komunalnych, w miejscowości 

Wólka gm. Lipsko – o pojemność komory do składowania 31000 m3 ; zapełnienie na 

poziomie 95 %7.  

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

Od 2014 roku przeterminowane leki gromadzone są w pojemnikach znajdujących się w 

aptekach na terenie miasta Lipsko. Z kolei pojemniki na zużyte baterie znajdują się w 

obiektach użyteczności publicznej tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko oraz w placówkach 

oświatowych na terenie miasta i gminy Lipsko.  

4. Problemy ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Lipsko istotne z punktu 

widzenia projektu POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko  

4.1. Degradacja gleb i powierzchni ziemi 

Na terenie miasta i gminy Lipsko nie prowadzono monitoringu chemizmu gleb ornych. 

Najbliższy punkt w którym prowadzono takie badania w latach 1995 – 2010 znajduje się na w 

miejscowości Garbatka – Letnisko (gm. Garbatka – Letnisko). Odczyn pH (H2O) wahał się od 

6,0 do 5,4, co wykazało spadek. Zawartość azotu i sodu wzrosła. Podobna tendencja 

wystąpiła w przypadku miedzi, niklu i ołowiu. Z kolei za korzystny w badanych glebach  

należy uznać spadek zawartości pozostałych mikroelementów tj. kadmu, chromu i cynku8.  

Główne zagrożenia i problemy: 

- naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi, 

- zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą, 

- degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej, a 

także rozbudową sieci drogowej, 

- lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi głownie w sąsiedztwie szlaków 

komunikacyjnych. 

4.2. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 

4.2.1. Wody powierzchniowe 

Na terenie miasta i gminy Lipsko nie jest usytuowany punktu badania stanu jakości wód 

powierzchniowych. Badaniami monitoringu były objęte wody powierzchniowe przepływające 

przez teren gminy poza jej granicami tj.: 

 Krępianka - Solec (ujście do Wisły)  

                                                

7
 http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-odpadow/skladowiska 

8
 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=275 
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Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w JCW - ocena za 

lata 2010 - 2012 r.9 

Stan / potencjał ekologiczny badanych wód był umiarkowany na podstawie III klasy 

elementów biologicznych.  

4.2.2. Wody podziemne 

Na terenie miasta Lipsko znajduje się punkt badania wód podziemnych nr 1855 w którym 

przeprowadzono badanie wód podziemnych w 2010 roku. Wody podziemne (wgłębne) na 

terenie miasta charakteryzowała III klasa czystości [WIOŚ 2011]. 10 

Główne zagrożenia i problemy: 

- nieszczelne szamba, 

- niewłaściwe odprowadzanie ścieków: odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, 

cieków wodnych itp., 

- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod 

powierzchnią, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych. 

4.3. Powietrze atmosferyczne 

Duży udział w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego zwłaszcza w obrębie zwartej, 

istniejącej zabudowy ma spalanie węgla, emitowane głównie z palenisk domowych.  

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Lipsko są: 

 procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na terenie miasta 

funkcjonują kotłownie komunalne, spółdzielcze, wspólnot oraz zakładowe), 

 emisja komunikacyjna (ze względu na natężenie ruchu, pojazdy przemieszczające się 

drogą krajową nr 79 i wojewódzkimi nr 747, 754 oraz drogami powiatowymi i 

gminnymi, które są podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza), stwarza 

zagrożenie dla środowiska w pobliżu dróg o znacznym natężeniu ruchu kołowego. 

 emisja niska (indywidualne gospodarstwa domowe ogrzewane są poprzez własne 

kotłownie węglowe lub piece), duży wpływ na stan czystości powietrza ma ta emisja 

(benzo/a/piren, pył PM 2,5 i 10), która pochodzi z lokalnych kotłowni, palenisk 

indywidualnych. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie 

posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł 

jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową. 

Tabela 4. Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan środowiska na terenie miasta i 
gminy Lipsko  

Rodzaj obiektu Ilość Lokalizacja 

Droga krajowa 1 nr drogi 79 

Droga wojewódzkie 2  Nr drogi 747, 754 

Oczyszczalnia ścieków 2 Lipsko, Huta 

Składowisko odpadów 1 Wola Solecka-Wólka 

Stacja paliw płynnych i 

gazowych  
5 Lipsko 

Zakład opieki zdrowotnej 3 Lipsko 

Kotłownia (węglowa)  
 Kotłownia w budynku Biblioteki Publicznej ul. 

Biblioteczna – 4 kotły węglowe o łącznej mocy 

                                                

9
 http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek/813,Monitoring-rzek-w-latach-2010-

2012.html 
10

 http://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/wody_podziemne_2010.pdf 
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znamionowej 0,75 MW. 

 Zespół Placówek Oświatowych w Krępie 

Kościelnej – piec 2 szt. o moc po 130 kW - miał 

węglowy 

 Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli – 

piec 2 szt o mocy 130 kW każdy – miał węglowy 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego 

Gustawa Bema w Lipsku - piec 2 szt. o mocy 200 

kW każdy – miał węglowy 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana 

Żeromskiego w Woli Soleckiej – piec 2 szt. o mocy 

90 kW każdy – miał węglowy 

Źródło: UM i G Lipsko 

Główne zagrożenia i problemy: 

- Lokalna uciążliwość niskiej emisji: indywidualne paleniska domowe wykorzystujące węgiel 

złej, jakości. 

4.4. Zasoby przyrodnicze 

Lasy stanowią szczególny element środowiska przyrodniczego. Spełniają one wielorakie 

funkcje: środowiskotwórcze, krajobrazowe, społeczne, przyczyniają się do zachowania 

równowagi ekologicznej na obszarze miasta i gminy. Głównym zagrożeniem jest 

zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowanych.  

Na terenie miasta i gminy Lipsko znajdują się : 

 Użytek ekologiczny w Hucie11 

 Pomniki przyrody – 6 szt. 

Główne zagrożenia i problemy: 

- długotrwałe oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych 

- szkody powodowane przez owady, zwierzynę łowną oraz patogeniczne grzyby 

- szkody spowodowane przez zwierzynę 

4.5. Hałas 

Na stan akustyczny środowiska ma wpływ wiele czynników, wśród których należy wyróżnić 

uwarunkowania wynikające z położenia miasta i gminy : wielkość zajmowanego obszaru, 

zaludnienie, stopnień urbanizacji oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych. Na terenie miasta i 

gminy występują drogi : krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Znaczna część tych 

dróg przebiega przez tereny zabudowane, z których większość, to tereny o funkcji 

mieszkaniowej, wymagającej zapewnienia komfortu akustycznego. Sąsiedztwo 

wymienionych dróg, jakości stanu akustycznego środowiska powoduje, że obszary te należy 

sklasyfikować, jako miejsca potencjalnego zagrożenia hałasem komunikacyjnym drogowym. 

Przeprowadzane modernizacje nawierzchni przyczyni się do znacznego polepszenia klimatu 

akustycznego w obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej. Dalsze działania wyciszania 

hałasu komunikacyjnego powinny przebiegać w kierunku poprawy stanu technicznego dróg. 

Hałas emitowany przez przemysł, nie stanowi na terenie miasta i gminy dużej uciążliwości 

dla środowiska i ludzi. Możliwości izolowania oraz ograniczania tego typu hałasu powinno 

przyczynić się do poprawy klimatu akustycznego terenów przemysłowych. 

 

                                                

11
 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19859/Rejestr_uzytkow_ekologicznych.pdf 
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Główne zagrożenia i problemy: 

- niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym. 

- brak inwentaryzacji obszarów, na których występują przekroczenia wartości normatywnych 

hałasu w środowisku, a w szczególności obszarów, na których przekroczone są wartości 

progowe hałasu w środowisku. 

5. Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ - 

identyfikacja, analiza i ocena 

Do ustalenia celów projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko - 

aktualizacja, prócz zdefiniowanych w jego części diagnostycznej problemów środowiskowych 

i priorytetów ekologicznych posłużyły wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające 

się nawzajem dokumenty polityki krajowej (Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – Ministerstwo 

Środowiska, 2010 r.). 

Polityka Ekologiczna Państwa zakłada, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium 

rozwiązań strategicznych powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, 

którą należy stosować wraz z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi. 

Dlatego należy przyjąć, że: cele ochrony środowiska w mieście i gminie Lipsko oraz zasady 

realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami oraz 

zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym. 

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej.  

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: Zapewnienie 

gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 

gospodarowaniu zasobami środowiska 

Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - kierunki działań – wymiar 

terytorialny : 

Konkurencyjność  

 Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji 

 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

Spójność 

 Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich 

walorów środowiska 

 Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie 

 Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa 

infrastruktury przesyłowej 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym 

 Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów 

skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

Radomski obszar strategicznej interwencji 

Radomski obszar strategicznej interwencji leży na południu województwa mazowieckiego i 

niemal w całości pokrywa się z radomskim obszarem statystycznym NTS 3. Od południa 

radomski OSI sąsiaduje z województwem świętokrzyskim, na terenie którego w pasie 
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przygranicznym wyznaczono cztery obszary problemowe: obszar Aglomeracji 

Świętokrzyskiej, obszar o średnich warunkach rozwoju  społeczno-gospodarczego, obszar 

Doliny Wisły oraz obszar strukturalnie słaby, nieposiadający atrakcyjnych czynników rozwoju. 

Misja Powiatu Lipskiego : 

Powiat lipski zapewnia swoim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości życia i 

edukacji poprzez poprawę infrastruktury technicznej i społecznej, przyjazny dla rozwoju 

rolnictwa i przedsiębiorczości dbający o środowisko przyrodnicze. 

Cele strategiczne dla Powiatu Lipskiego: 

I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służącej 

mieszkańcom powiatu i wzmacniającej jego konkurencyjność. 

II. Usprawnienie infrastruktury społecznej gwarantującej wysoki standard życia 

mieszkańców. 

III. Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w 

Lipsku. 

IV. Powiat Lipski przyjazny środowisku. 

V. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury, sportu, 

turystyki i rekreacji. 

VI. Wsparcie procesów rozwoju terenów wiejskich oraz modernizacja rolnictwa. 

VII. Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez aktywizację 

lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąga nie nowych inwestorów. 

Cele operacyjne dla Powiatu Lipskiego:  

 Poprawa połączeń komunikacyjnych poprzez budowę i modernizację infrastruktury 

drogowej. 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej, poprzez pełne uzbrojenie wodno 

kanalizacyjne obszarów wiejskich. 

 Modernizacja systemów grzewczych i elektroenergetycznych.  

 Program gazyfikacji powiatu.  

 Promocja i ochrona zdrowia poprzez poprawę systemu opieki zdrowotnej.  

 Wysoki poziom rozwoju systemu pomocy społecznej i aktywizacja osób 

niepełnosprawnych.  

 Wysoki poziom kształcenia.  

 Wzrost poziomu aktywności fizycznej poprzez poprawę bazy sportowej.  

 Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców.  

 Likwidacja zjawiska bezrobocia w powiecie.  

 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową administrację 

samorządową i promocja powiatu lipskiego.  

 Powołanie Partnerów Publiczno - Prywatnych.  

 Ochrona zasobów naturalnych powiatu.  

 Ochrona dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego. 

 Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki rzecznej.  

 Wyznaczenie terenów pod rozwój turystyki i rekreacji oraz ich zagospodarowanie. 

 Rozwój różnych form sportu (z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych).  

 Opracowanie Strategii rozwoju turystyki Powiatu Lipskiego.  

 Aktywizacja gospodarstw rolnych.  

 Działania promujące system restrukturyzacji gospodarstw rolnych w powiecie.  
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 Wsparcie dla inwestycji i rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego.  

 Rozwój agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodu mieszkańców obszarów 

wiejskich.  

 Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla 

sektora MSP.  

 Kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju lokalnych firm oraz przyciąganie 

inwestorów zewnętrznych.  

 Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej niezbędnej dla 

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.  

 Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym zdobycie nowych 

umiejętności i aktywne poszukiwanie pracy. 

Cele polityki ekologicznej dla Powiatu Lipskiego 

Cele strategiczne dla Powiatu Lipskiego w zakresie ochrony środowiska: 
 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służącej 

mieszkańcom powiatu i wzmacniającej jego konkurencyjność. 

  Powiat Lipski przyjazny środowisku 

 

Cele operacyjne dla Powiatu Lipskiego w zakresie ochrony środowiska: 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej, poprzez pełne uzbrojenie wodno - 

kanalizacyjne obszarów wiejskich. 

 Modernizacja systemów grzewczych i elektroenergetycznych.  

 Program gazyfikacji powiatu.  

 Ochrona zasobów naturalnych powiatu.  

 Ochrona dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego. 

Prócz nadrzędnych kryteriów polityki ekologicznej w projekcie Programu określono również 

cele i priorytety ekologiczne, odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska, 

posiadających kluczowe znaczenie dla Miasta i Gminy Lipsko.  

Podstawę do sformułowania gminnych priorytetów ekologicznych stanowiła ocena stanu i 

tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i uciążliwości oraz 

analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i 

gminy Lipsko, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska 

i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w skali 

miasta, należy wymienić: 

 Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy 

"Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych 

 Zgodność z celami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (aktualizacja) 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 (aktualizacja) 

 Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008 – 2020 
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Priorytetowe zadania inwestycje dla Miasta i Gminy Lipsko ;  

 Ochrona powietrza atmosferycznego 

Działania w zakresie poprawy jakości wód na terenie gminy obejmują: 

 wprowadzenie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań 

 termomodernizację budynków użytku publicznego i użytkowników indywidualnych 

 rozbudowę centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło 

 budowę / modernizację sieci dróg gminnych  

 budowę ścieżek rowerowych. 

 Ochrona wód 

Działania w zakresie poprawy jakości wód na terenie gminy obejmują: 

 racjonalizację gospodarki wodnej 

 modernizację ujęć wody i rozbudowę sieci wodociągowych 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

 budowę i modernizację oczyszczalni ścieków 

 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o zabudowie rozproszonej 

 melioracje podstawowe cieków wodnych i szczegółowe na terenie gruntów ornych 

 Ochrona powierzchni ziemi  

W zakresie ochrony powierzchni ziemi szczególne znaczenie w rozpatrywanym okresie 

zostało przypisane realizacji następujących zagadnień: 

 ochronie gleby przed erozją wietrzną i zakwaszaniem  

 przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych przez czynniki 

antropogeniczne 

 ograniczanie spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych 

 zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom 

i klasie bonitacyjnej 

 rekultywację gleb zdegradowanych 

 zmianę istniejących gospodarstw rolnych na potrzeby agroturystyki 

 rozwój rolnictwa ekologicznego 

 prowadzenie badań określających zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo. 

 Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami szczególne znaczenie w rozpatrywanym okresie zostało 

przypisane realizacji następujących zagadnień : 

 rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym ulegających 

biodegradacji  

 organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych 

 eliminowanie powstawania „dzikich” wysypisk odpadów 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 

Realizacja głównych zadań w ograniczaniu hałasu powinna dotyczyć : 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 

z perspektywą do roku 2023 

18 

 podjęcia kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe (np. 

poprzez ograniczenie prędkości) 

 wymiany stolarki okiennej w budynkach podległych szczególnej ochronie 

 modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni). 

Do działań zaliczanych w ramach minimalizacji oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy należy: 

 wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref 

ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, 

radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

 Ochrona przyrody  

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować: 

 określenie obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną 

 realizację programu zalesień, ochrony zasobów leśnych (zwiększenie lesistości, 

utrzymanie wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich korzystnego oddziaływania na 

środowisko zwiększenie funkcji ochronnej, wodochronnej i klimatotwórczej) 

 realizację ochrony istniejących zbiorników wodnych 

 wykorzystania terenów o znaczących walorach przyrodniczych dla rozwoju agroturystyki 

 ochronę terenów cennych przyrodniczo  

 utrzymanie terenów zieleni przy drogach gminnych. 

 Edukacja ekologiczna  

Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny obejmować: 

 rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej 

 organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej 

 edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie mozliwości oszczędzania energii 

 edukację przyrodniczo – leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 

świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody 

 upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej i leśnej, zgodnych z zasadami rozwoju 

zrównoważonego 

 prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających o szkodliwości spalania odpadów 

i wypalaniu traw  

 edukację i informację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 

popularyzację odnawialnych źródeł energii. 

 Nadzwyczajne zagrożenia 

Podejmowanie działań w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń powinno obejmować: 

 eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń. 

6. Analiza i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko zadań ujętych w 

projekcie Programu ochrony środowiska 

Po analizie projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko - aktualizacja 

na podstawie listy działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się 
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ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich 

oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie. 

Poniżej przedstawiono listę przedsięwzięć priorytetowych Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014 

– 2021 

Tabela 5. Lista przedsięwzięć priorytetowych Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 – 
2023 

L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna 

1. 

Przebudowa dróg gminnych : 

 drogi Boży Dar - Lucjanów  

 ul. Rynek w Lipsku wraz z wykonaniem parkingów za budynkiem starostwa 
powiatowego w Lipsku 

 ul. Kościuszki w Lipsku (wraz z przebudową ciągów pieszych wzdłuż tej ul. 
oraz wykonaniem miejsc parkingowych 

 ul. Kościelnej w Lipsku 

 ul. Kółek Rolniczych w Lipsku 

 ul. Przemysłowej i Armii Krajowej w Lipsku 

 ulic gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych  przy ul. Solecka 
(Langiewicza, Rejtana, Witosa) 

 drogi gminnej w m. Borowo, dł 530 mb 

 drogi gminnej Śląsko – Krzywda 

 ul. Nowe Pole w Lipsku 

Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Budowa/ przebudowa ciągów pieszych, chodników Burmistrz Miasta i Gminy 

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 MZDW 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego Burmistrz Miasta i Gminy 

5. Budowa parkingów Burmistrz Miasta i Gminy 

6. Wymiana sieci ciepłowniczych SZBUK 

7. 
Uwzględnienie w dokumentach planistycznych sposobów zagospodarowania i 
zabudowy terenów umożliwiających ograniczenie emisję substancji do powietrza 

Burmistrz Miasta i Gminy 

8. 
Modernizacja systemów grzewczych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta i 

Gminy 
Burmistrz Miasta i Gminy 

9. Termodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Burmistrz Miasta i Gminy 

10. Budowa tras rowerowych Burmistrz Miasta i Gminy 

11. Wymiana rur żeliwnych na rury PEHD w m. Lipsko SZBUK 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipsku w ul. Stadionowej i ul. Papiernia SZBUK 

13. 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lipsku w ul. Ogrodowej, ul. Przemysłowej i ul. 

Zwoleńskiej (koło wspólnoty BELFER) 

SZBUK 

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Lipsko SZBUK 

15. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Burmistrz Miasta i Gminy 

16. 
Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach poza aglomeracją 

Lipsko /ok 500 gospodarstw domowych/ 
Burmistrz Miasta i Gminy 

17. 
Modernizacja ujęcia wody w Lipsku (budowa studni głębinowej, montaż zestawu 

hydroforowego, wymiana odżelaziaczy i odmanganiaczy) 

SZBUK 

18. 
Modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie (montaż zestawu hydroforowego, wymiana 

odżelaziaczy i sprężarek) 

SZBUK 

19. Budowa sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gm. Lipsko  SZBUK 

20. Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów i ich rekultywacja Burmistrz Miasta i Gminy 

21. 
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w mieście i gminie, w tym ulegających 
biodegradacji 

Burmistrz Miasta i Gminy 

22. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym aktualizacja Burmistrz Miasta i Gminy 

23. Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce SZBUK 

24. 
Minimalizacja oddziaływania na środowisko osadów ściekowych poprzez ich 
prawidłowe zagospodarowanie 

Burmistrz Miasta i Gminy 

25. Edukacja ekologiczna  .  Burmistrz Miasta i Gminy 

26. 
Zwiększanie odzysku odpadów w wyniku wstępnej segregacji, w tym ulegających 
biodegradacji 

Burmistrz Miasta i Gminy 

27. 
Prowadzenie badań określających zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo Burmistrz Miasta i Gminy, 

IUNG 

28. 
Ograniczenie redukcji wartościowych powierzchni gruntów rolnych przez odpowiednie 
zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego 

Burmistrz Miasta i Gminy  

29. Upowszechnienie Dobrych Praktyk Rolniczych MODR 

30. 
Rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych  (remediacja terenów 

zanieczyszczonych) 
Burmistrz Miasta i Gminy 

31. Wdrażanie rozwiązań ograniczających hałas w zakładach Przedsiębiorcy 
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32. 
Tworzenie odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych oddzielających 
potencjalne źródło hałasu od terenów zamieszkałych 

Burmistrz Miasta i Gminy 

33. 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ograniczania w 

użytkowaniu terenów położonych w zasięgu ewentualnego  ponadnormatywnego 

promieniowania elektromagnetycznego   

Burmistrz Miasta i Gminy  

34. 
Prowadzenie przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł wytwarzających pola 

elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji) 
Burmistrz Miasta i Gminy 

35. Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych na cele komunalne i przemysłowe Burmistrz Miasta i Gminy 

36. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej Burmistrz Miasta i Gminy 

37. 
Inwestycje OZE dla gospodarstw indywidualnych Burmistrz Miasta i Gminy, 

mieszkańcy 

38. Egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w dokumentach planistycznych Burmistrz Miasta i Gminy  

39. Budowanie i aktualizacja baz danych z zakresu ochrony przyrody Burmistrz Miasta i Gminy 

40.   

41. Systematyczna pielęgnacja pomników przyrody Burmistrz Miasta i Gminy 

43. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Krępianki WZMiUW 

44. Remont zbiornika wodnego w Lipsku Burmistrz Miasta i Gminy  

45. 
Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w lasach Burmistrz Miasta i Gminy, 

Nadleśnictwo 

46. Modernizacja i wyposażenie jednostek straży pożarnych Burmistrz Miasta i Gminy  

47. 
Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz akcji lokalnych służących 

ochronie środowiska 

Burmistrz Miasta i Gminy 

48. 

Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym 

uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 

właściwych metod ochrony przyrody 

Burmistrz Miasta i Gminy, 

Nadleśnictwo 

49. 
Organizowanie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych, dla wszystkich grup 
społecznych, dotyczącej zasad i podstaw prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
odpadami 

Burmistrz Miasta i Gminy  

50. Promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii ograniczających 
zużycie energii 

Burmistrz Miasta i Gminy 

51. 
Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o 
szkodliwości spalania odpadów i wypalania traw 

Burmistrz Miasta i Gminy 

52. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego Podmioty gospodarcze 

53. 
Remediacja zbiornika retencyjnego (zalew lipski na terenie miasta Lipsko, wschodnia 
część doliny rzeki Krępianki od ul. Powstańców Listopadowych do wschodniej granicy 
administracyjnej), oraz remediacja wód rzeki Krępianki 

Burmistrz Miasta i Gminy 

54. 
Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej parku miejskiego, skwerów, zieleńców na 
terenie miasta, i innych terenów  zieleni miejskiej 

Burmistrz Miasta i Gminy 

55. Rekultywacja połączona z rewitalizacją terenów doliny rzeki Krępianki Burmistrz Miasta i Gminy 

56. 
Rekultywacja połączona z rewitalizacją zbiornika retencyjnego w Lipsku (zalew lipski) 

wraz z przyległymi terenami zieleni 

Burmistrz Miasta i Gminy 

57. 
Rewitalizacja elementów krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznych miasta 

Lipsko 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Źródło : Opracowanie własne 

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z póżn.zm) nakładany jest 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn. 

zm.).  

Wymienione w powyższej tabeli działania wynikają w większości z konieczności spełniania 

zarówno krajowych wymagań prawnych, jak i wymagań międzynarodowych m.in. 

wynikających z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. 
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7. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  

Zadaniem aktualizacji POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko jest przedstawienie zakresu działań 

zapewniających ochronę środowiska. Głównym celem Prognozy jest określenie możliwych 

skutków i oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji aktualizacji 

POŚ. 

Tabela 6. Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska 
(charakter i rodzaj oddziaływań prawdopodobnych) 
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Ochrona powietrza 
atmosferycznego 

Przebudowa dróg gminnych : 

 drogi Boży Dar - Lucjanów  

 ul. Rynek w Lipsku wraz z wykonaniem 
parkingów za budynkiem Starostwa Powiatowego 
w Lipsku 

 ul. Kościuszki w Lipsku (wraz z przebudową 
ciągów pieszych wzdłuż tej ul. oraz wykonaniem 
miejsc parkingowych) 

 ul. Kościelnej w Lipsku 

 ul. Kółek Rolniczych w Lipsku 

 ul. Przemysłowej i Armii Krajowej w Lipsku 

 ulic gminnych na osiedlu domków 
jednorodzinnych  przy ul. Solecka (Langiewicza, 
Rejtana, Witosa) 

 drogi gminnej w m. Borowo, dł 530 mb 

 drogi gminnej Śląsko – Krzywda 

 ul. Nowe Pole w Lipsku 

* -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Budowa/ przebudowa ciągów pieszych, 
chodników 

* * + * * * + -/+ * + * * * 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Modernizacja oświetlenia ulicznego * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Budowa parkingów * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Uwzględnienie w dokumentach planistycznych 
sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów 
umożliwiających ograniczenie emisji substancji do 
powietrza 

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

Wymiana sieci ciepłowniczych * * + * * * + * * + * * * 

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach 
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy 

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

Termodernizacja budynków jednostek 
organizacyjnych Gminy 

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

Budowa tras rowerowych * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na 
budynkach użyteczności publicznej 

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

Inwestycje OZE dla gospodarstw indywidualnych * * + * * * + * * + * * * 

Ograniczenie hałasu i 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

Przebudowa dróg gminnych * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 * -/+ + * * * + -/+ * + * * * 

Wdrażanie rozwiązań ograniczających hałas w 
zakładach 

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

Tworzenie odpowiednich zapisów w dokumentach 
planistycznych oddzielających potencjalne źródło 
hałasu od terenów zamieszkałych 

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

Uwzględnienie w planach zagospodarowania 

przestrzennego zasad ograniczania w 

użytkowaniu terenów położonych w zasięgu 

ewentualnego  ponadnormatywnego 

promieniowania elektromagnetycznego   

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

Prowadzenie przez organy ochrony środowiska 

ewidencji źródeł wytwarzających pola 

elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji) 

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

Ochrona wód 

Wymiana rur żeliwnych na rury PEHD w m. Lipsko * * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipsku w ul. 

Stadionowej i ul. Papiernia * * + * * + -/+ -/+ * * * * * 
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lipsku w 

ul. Ogrodowej, ul. Przemysłowej i ul. Zwoleńskiej 

(koło wspólnoty BELFER) 

* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. 
Lipsko, zgodnie z opracowaną koncepcją 

* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenach poza aglomeracją Lipsko /ok 

500 gospodarstw domowych/ 

* * + * * + -/+ -/+ * * * * * 

Modernizacja ujęcia wody w Lipsku (budowa 

studni głębinowej, montaż zestawu 

hydroforowego, wymiana odżelaziaczy i 

odmanganiaczy) 

* * + * -/+ + * -/+ * * * * * 

Modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie 

(montaż zestawu hydroforowego, wymiana 

odżelaziaczy i sprężarek) 

* * + * -/+ + * -/+ * * * * * 

Budowa sieci wodociągowej w pozostałych 
miejscowościach gm. Lipsko  

* * + * -/+ + * -/+ * * * * * 

Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych na 
cele komunalne i przemysłowe 

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

Remont zbiornika wodnego w Lipsku * * + * + -/+ * * * * * * * 

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta 

rzeki Krępianki 
* * + * + -/+ * * * * * * * 

Remediacja zbiornika retencyjnego (zalew lipski 

na terenie miasta Lipsko, wschodnia część doliny 

rzeki Krępianki od ul. Powstańców Listopadowych 

do wschodniej granicy administracyjnej), oraz 

remediacja wód rzeki Krępianki 

* * + * + -/+ * * * * * * * 

Gospodarka odpadami 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk 
odpadów i ich rekultywacja 

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

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w mieście i 
gminie, w tym ulegających biodegradacji   

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

Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest, w tym aktualizacja 

* -/+ + -/+ + + + + + * * * + 

Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce * * + -/+ + + -/+ + + + * * + 

Minimalizacja oddziaływania na środowisko 
osadów ściekowych poprzez ich prawidłowe 
zagospodarowanie 

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

Edukacja ekologiczna   * + + + + + * + + + * * + 

Zwiększanie odzysku odpadów w wyniku wstępnej 
segregacji, w tym ulegających biodegradacji 

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

Ochrona powierzchni ziemi 

Prowadzenie badań określających 
zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo   

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

Ograniczenie redukcji wartościowych powierzchni 
gruntów rolnych przez odpowiednie zapisy w 
planach zagospodarowania przestrzennego 

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

Upowszechnianie Dobrej Praktyki Rolniczej * * + * * * * + * * * * * 

Ochrona przyrody  

Egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w 

dokumentach planistycznych 
* + + + + + * + + + + * * 

Budowanie i aktualizacja baz danych z zakresu 

ochrony przyrody 
* + + + + + * + + + + * * 

Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej parku 

miejskiego, skwerów, zieleńców na terenie miasta, 

i innych terenów  zieleni miejskiej 

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

Rekultywacja połączona z rewitalizacją terenów 

doliny rzeki Krępianki 
* * + * + -/+ * * * * * * * 

Rekultywacja połączona z rewitalizacją zbiornika 

retencyjnego w Lipsku (zalew lipski) wraz z 

przyległymi terenami zieleni 

* * + * + -/+ * * * * * * * 

Rewitalizacja elementów krajobrazu 

przyrodniczego przestrzeni publicznych miasta 

Lipsko 

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

Systematyczna pielęgnacja pomników przyrody * + + + + + * + + + * * + 

Edukacja ekologiczna  

Organizowanie kampanii informacyjno-
edukacyjnych oraz akcji lokalnych służących 
ochronie środowiska 

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

Prowadzenie działań związanych z edukacją 
przyrodniczo-leśną ze szczególnym 
uwzględnieniem zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych 

* * + + + + + + * + * * * 
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metod ochrony przyrody 

Organizowanie kampanii i akcji edukacyjno-
informacyjnych, dla wszystkich grup społecznych, 
dotyczącej zasad i podstaw prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki odpadami 

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

Promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii 
oraz technologii ograniczających zużycie energii 

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

Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu 
uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 
spalania odpadów i wypalania traw 

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

Wdrażanie systemów zarządzania 
środowiskowego 

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

Nadzwyczajne zagrożenia 

Propagowanie zasad przeciwdziałania 
zagrożeniom pożarowym w lasach 

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

Modernizacja i wyposażenie jednostek straży 
pożarnych 

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

Źródło : Opracowanie własne + wpływ pozytywny, - wpływ negatywny  

Na podstawie powyższego nie stwierdzono występowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. W nielicznych przypadkach zdefiniowano 

oddziaływania negatywne, przy dominującym pozytywnym w odniesieniu do poszczególnych 

komponentów środowiska. Stwierdzone negatywne oddziaływania są w większości związane 

z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych (infrastruktury drogowej, budowy tras 

rowerowych, wymiany sieci ciepłowniczej, rozbudowy sieci wodociągowej, budowy i 

modernizacji systemu ujęcia wód i oczyszczania ścieków). Inwestycje te przyczynią się 

przede wszystkim do wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

Uporządkowanie działań związanych z ujęciem i odprowadzaniem ścieków, w tym 

opadowych wpłynie na poprawę jakości środowiska w mieście i gminie. Natomiast 

modernizacja dróg wraz z siecią grzewczą ograniczy poziom szkodliwych emisji do powietrza 

atmosferycznego. Modernizacja zbiornika wodnego poprawni warunki retencyjne oraz wodne 

otaczającego środowiska. Regulacje rzek wpłyną na polepszenie zdolności produkcyjnej 

gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami.  

W przypadku dróg są to inwestycje wykazujące nieznaczne negatywne oddziaływanie na 

środowisko, jedynie w fazie realizacji prac drogowych. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w 

fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska 

w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegną szczególnie emisje hałasu i 

wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Ponadto racjonalna gospodarka odpadami oraz rozwój ich selektywnej zbiórki stanie się 

przyczyną poprawy jakości środowiska, a szczególnie powierzchni ziemi, na terenie miasta i 

gminy. Poza tym istnieje szansa, że likwidacja „dzikich” wysypisk, a także rekultywacja 

nieczynnego składowiska odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych lub 

zdewastowanych (remediacja terenów zanieczyszczonych) stanie się skuteczną metodą 

ochrony środowiska i poprawy warunków siedliskowych.  

Przeprowadzone analizy (opisane w następnych podrozdziałach) pozwalają stwierdzić, że 

nie są to oddziaływania o znaczącym charakterze, których nie da się zminimalizować i które 

uniemożliwiałyby przyjęcie niniejszego projektu Programu. 

 Oddziaływanie na środowisko ww. inwestycji na wszystkie formy ochrony 

przyrody - ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 Nr 151.poz.1220 z póżn. zm.)  

Zapisane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska inwestycje pozostają w części w 

fazie koncepcji – brak jest szczegółowych rozwiązań technologicznych, zakresu prac, 

lokalizacji itp. W związku z powyższym nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej 
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analizy oddziaływania na środowisko. Analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych 

inwestycji możliwa będzie w oparciu o sporządzone raporty oddziaływania na środowisko, co 

będzie możliwe w chwili, kiedy będzie wykonana dokumentacja techniczna i ustalony zakres 

inwestycji.  

- Oddziaływanie planowanych inwestycji na formy ochrony przyrody 

Planowane inwestycje na terenie Miasta i Gminy Lipsko: 

Przebudowa dróg gminnych : 
 drogi Boży Dar - Lucjanów  

 ul. Rynek w Lipsku wraz z wykonaniem parkingów za budynkiem starostwa powiatowego w Lipsku 

 ul. Kościuszki w Lipsku (wraz z przebudową ciągów pieszych wzdłuż tej ul. oraz wykonaniem miejsc parkingowych 

 ul. Kościelnej w Lipsku 

 ul. Kółek Rolniczych w Lipsku 

 ul. Przemysłowej i Armii Krajowej w Lipsku 

 ulic gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych  przy ul. Solecka (Langiewicza, Rejtana, Witosa) 

 drogi gminnej w m. Borowo, dł 530 mb 

 drogi gminnej Śląsko – Krzywda 

 ul. Nowe Pole w Lipsku 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 

 Budowa / przebudowa ciągów pieszych, chodników 

 Budowa parkingów 

 Wymiana sieci ciepłowniczych 

 Budowa tras rowerowych 

 Wymiana rur żeliwnych na rury PEHD w m. Lipsko  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipsku w ul. Stadionowej i ul. Papiernia  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Lipsko 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lipsku w ul. Ogrodowej, ul. Przemysłowej i ul. 

Zwoleńskiej (koło wspólnoty BELFER) 

 Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

 Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach poza 

aglomeracją Lipsko  

 Modernizacja ujęcia wody w Lipsku (budowa studni głębinowej, montaż zestawu 

hydroforowego, wymiana odżelaziaczy i odmanganiaczy) 

 Budowa sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gm. Lipsko  

 Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych (remediacja terenów 

zanieczyszczonych) 

 Remediacja zbiornika retencyjnego (zalew lipski na terenie miasta Lipsko, wschodnia 

część doliny rzeki Krępianki od ul. Powstańców Listopadowych do wschodniej granicy 

administracyjnej), oraz remediacja wód rzeki Krępianki 

 Rekultywacja połączona z rewitalizacją terenów doliny rzeki Krępianki 

 Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Krępianki 

Realizacja przedmiotowych prac będzie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi, stąd eliminacja tych przedsięwzięć jest 

niemożliwa.  

 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko, budowa / przebudowa 

ciągów pieszych, parkingów, budowa tras rowerowych 
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Istniejące drogi były budowane w czasie, gdy przepisy prawne nie stanowiły wymagań w 

zakresie ochrony środowiska i spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów 

środowiska jest ograniczone. Planowana modernizacja dróg, budowa/ przebudowa ciągów 

pieszych, chodników oraz budowa tras rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy 

będzie spełniała standardy uwzględniające ochronę środowiska i z reguły przynosi 

pozytywny wpływ na otaczające tereny (z uwagi na zmniejszenie hałasu poruszających się 

pojazdów). Podobnie pozytywny efekt przynosi budowa / przebudowa ciągów pieszych, 

chodników oraz budowa tras rowerowych, która zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszych, 

zwłaszcza dzieci oraz rowerzystów. Po ścieżkach rowerowych będą poruszać się 

ekologiczne środki transportu typu rower. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa 

systemu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków  

Efekt ekologiczny powyższych zadań jest pozytywny (ze względu na potrzebę uregulowania 

gospodarki ściekowej zgodnie z AKPOŚK 200912), gdyż w przypadku rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, a także budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, występuje pozytywne oddziaływanie na środowisko 

poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a tym 

samym poprawę ich, jakości i stanu zdrowotności mieszkańców. Trasy projektowanych sieci 

kanalizacyjnych poprowadzone będą wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, w tym 

przez tereny prywatnych posesji (działek budowlanych).  

Realizacja przedmiotowych inwestycji będzie korzystna z następujących względów: 

- budowa sieci kanalizacyjnej poprawi stan środowiska w mieście, stan zdrowotności, 

czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych, 

- po modernizacji i rozbudowie systemu oczyszczania ścieków nastąpi zwiększenie ilości 

odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, 

Rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody 

W przypadku rozbudowy sieci wodociągowej i modernizacji ujęć wody efekt jest pozytywny, 

ponieważ inwestycje takie ograniczają pobór wód z płytszych horyzontów wodonośnych w 

studniach indywidualnych, a tym samym poprawi się uwilgotnienie gleb, a pośrednio warunki 

siedliskowe. Nie bez znaczenia jest lepsza, jakość wody pitnej, która wpływa pozytywnie na 

zdrowie ludzi, zmniejszenie zagrożenia zdrowia publicznego, chorób społecznych, ich 

kosztów i skutków ekonomicznych spowodowanych używaniem wody złej jakości. Nadto 

rozbudowa sieci wodociągowej wpłynie na zwiększenie przyłączy do sieci, poprawę 

zaopatrzenia w wodę dobrej jakości poprzez zaprzestanie użytkowania eksploatowanych 

studni kopanych. Trasy projektowanych sieci wodociągowych poprowadzone będą także 

wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.  

 Remediacja zbiornika retencyjnego (zalew lipski na terenie miasta Lipsko, wschodnia 

część doliny rzeki Krępianki od ul. Powstańców Listopadowych do wschodniej granicy 

administracyjnej), oraz remediacja wód rzeki Krępianki. Wodnego 

Prowadzenie prac w celu zmniejszenie obciążeń i wyeliminowanie zrzutów ścieków 

bytowych oraz przemysłowych do wód powierzchniowych i gruntowych, oczyszczenie 

zbiornika retencyjnego z mułu, zmniejszenie ilości osadów dennych, zablokowanie 

                                                

12 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009. Warszawa.2010 
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procesów gnilnych, poprawa parametrów biologicznych zbiornika. Remediacja 

związana będzie z oczyszczaniem i usuwaniem zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

oddziaływania antropogenicznego ma priorytetowe znaczenie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, życia ludzi, stąd eliminacja tych prac 

jest często niemożliwa. Niniejsze poprawi warunki rozwoju ekosystemów związanych 

ze środowiskiem wodnym. Zbiornik będzie nadal siedliskiem dla wielu gatunków flory 

i fauny związanych ze środowiskiem wodnym oraz pogranicza wodno – lądowego. 

Ponadto nastąpi poprawa stosunków wodnych, a poprzez to wielkość zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zasięg terenów mokradłowych.  

 Wymiana sieci ciepłowniczych 

Głównym celem przedsięwzięcia jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio 

przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery ze źródeł punktowych. Ponadto zmniejszy się zużycie wody 

sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i 

ilość przerw w dostawie energii.  

 Rekultywacja składowiska odpadów  

Efektem jaki zostanie osiągnięty w ramach rekultywacji będzie uporządkowanie terenu i 

zabezpieczenie środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem składowanych 

odpadów na otaczające środowisko oraz przywrócenie terenowymi zdegradowanemu 

walorów pierwotnych13 w ramach rekultywacji technicznej i biologicznej.  

 Rekultywacja połączona z rewitalizacją terenów doliny rzeki Krępianki (lokalizacja: 

teren miasta Lipsko, część wschodnia doliny od ul. Powstańców Listopadowych do 

wschodniej granicy administracyjnej miasta)  

Obszar o wyjątkowo cennych walorach przyrodniczych na terenie miasta Lipsko, 

przeznaczony pod wielopiętrowe, wielogatunkowe założenia zieleni, oparte w szczególności 

na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimej fauny i flory. 

Dla przedmiotowego terenu przewiduje się również zachowanie obszarów ukształtowanych 

w sposób naturalny istotnie podnoszących różnorodność biologiczną. W ramach rewitalizacji 

doliny rzeki Krępianki przewidywana jest infrastruktura dla udostępniania zieleni ( ciągi 

pieczo-rowerowe, mała architektura) oraz stworzenie całorocznego programu użytkowego. 

Efektem jaki zostanie osiągnięty w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych lub 

zdewastowanych będzie przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom 

zdegradowanym, natomiast w ramach  rewitalizacji przywracanie powierzchni biologicznie 

czynnych na powierzchniach zdewastowanych. Z kolei remediacja związana będzie z 

oczyszczaniem i usuwaniem zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu lub w 

przypadku awarii, np. awarii cysterny, wycieku benzyny14. 

Realizacja prac budowlanych, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz uwag 

i zaleceń poszczególnych dysponentów uzbrojenia terenu, pozwoli na ograniczenie bądź na 

zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość zakłóceń w 

środowisku naturalnym zniknie po ustaniu robót i uprzątnięciu terenu.   

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na obszar chronionego krajobrazu 

                                                

13
 Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem 2018-2023. Warszawa. 2012 
14

 http://www.up.poznan.pl/dotacje/akty/prezentacja_poznan_07_02_10.pdf 
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Z wstępnej oceny wynika, że rodzaj planowanych przedsięwzięć będzie związany z 

oddziaływaniami, które będą miały zasięg lokalny, małoznaczący, krótkotrwały (związany 

jedynie z czasem budowy) i odwracalny.  

Charakter i lokalizacja wykazanych inwestycji nie wpłynie negatywnie na Obszar 

Chronionego Krajobrazu występujący na terenie sąsiedniej gminy Solec nad Wisłą.  

 

Rysunek 1. Położenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą w sąsiedztwie 

gminy Lipsko15 

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na użytki ekologiczne 

Na terenie gminy Lipsko występuje użytek ekologiczny - zagłębienie terenu wypełnione wodą 

w miejscowości Huta16. 

Podobnie przeprowadzone wstępne analizy wykazały, iż rzeczywiste możliwe negatywne 

oddziaływanie przedmiotowego Programu na wspomnianą formę przyrody można ocenić 

jako niewielkie.  

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na pomniki przyrody 

Na terenie miasta i gminy Lipsko znajdują się pomniki przyrody w liczbie 6 szt.:  

Tabela 7. Wykaz danych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Lipsko17 

Miejscowość 
Bliższa 

lokalizacja 

Obiekt 

poddany 

ochronie 

Nazwa gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

Obwód 

[cm] 

Wysokość 

[m] 

Daniszów 

Park zabytkowy, 

działki nr 

ewid.: 1572, 1573 

drzewo Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 330 31 

                                                

15
 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=CE0B851B9B67DEE8C4A8A1C85D46CA3D 

16
 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19859/Rejestr_uzytkow_ekologicznych.pdf 

17
 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19853/lipski.pdf 
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Daniszów 

Park zabytkowy, 

działki nr 

ewid.: 1572, 1573 

drzewo Lipa drobnolistna Tilia cordata 500 35 

Daniszów 

Park zabytkowy, 

działki nr 

ewid.: 1572, 1573 

drzewo 
Lipa 

szerokolistna 

Tilia 

platyphyllos 

220 

215 
28 

Daniszów 

Park zabytkowy, 

działki nr 

ewid.: 1572, 1573 

drzewo Lipa drobnolistna  Tilia cordata 330 31 330 31 

Leszczyny 

Na wygonie na 

północny 

- wschód od 

zabudowań wsi, 

działka nr ewid. 

79/3 

drzewo Sosna pospolita Pinus silvestris 300 11 300 11 

Walentynów 

Przy drodze do 

Sadkowic obok 

krzyża, działka nr 

ewid. 1459/1 

drzewo Jałowiec pospolity 
Juniperus 

communis 
58 6 58 6 

Podobnie przeprowadzone wstępne analizy wykazały, że rzeczywiste możliwe negatywne 

oddziaływanie przedmiotowego Programu na pomniki przyrody należy ocenić jako niewielkie.  

- Oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na gatunki zwierząt, roślin, grzybów, 

objętych ochroną  

Wszystkie zadania i kierunki działań wyznaczone w Programie służyć mają bezpośrednio 

poprawie stanu i jakości środowiska lub poprawie, jakości życia mieszkańców miasta i 

gminy. Niemniej, niektóre z nich mogą stanowić źródło oddziaływań i ingerencji 

w środowisko. 

Tabela 8. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki 

chronionych owadów i mięczaków
18 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Mięczaki 

Poczwarówka jajowata  

Vertigo moulinsiana 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Poczwarówka zmienna 
Vertigo genesii 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Ślimak żółtawy  

Helix lutescenes 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Zatoczek łamliwy  

Anisus vorticulus 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Owady 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Modraszek telejus 
Maculinea teleius 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 9. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na gatunki 

chronionych porostów, mszaków i roślin naczyniowych występujących pospolicie 19 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 

                                                

18
 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_radom~nadl_zwolen~program_ochrony_przyrody_nadlesnictwa_zwolen.pdf?page_opener=http%3A%2F%
2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Fdg%2Frdlp_radom%2Fnadl_zwolen%2Fochrona_przyrody 
19

ibidem 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 

z perspektywą do roku 2023 

29 

eksploatacji 

Bagno zwyczajne  
Ledum palustre 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Chrobotki  
Cladonium sp 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Konwalia majowa  
Convallaria maialis 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Kopytnik Lipsko  
Asarum europaeum 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Płonnik - rodzaj  
Polytrichum sp 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Widłak – rodzaj 
Lycopodium sp. 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 10. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na chronione 

gatunki porostów, mszaków i roślin naczyniowych 20 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Barwinek pospolity  
Vinca minor 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Bluszcz pospolity  
Hedera hellix 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Bobrek trójlistkowy 
Menyanthes trifoliata 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Fiołek bagienny  
Viola uliginosa 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Grązel żółty  
Nuphar lutea 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Lilia złotogłów  
Lilium martagon 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Marzanka wonna  
Galium Odoratum 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Paprotka zwyczajna 
Polypodium vulgare 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pierwiosnek lekarski  
Primula veris 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pluskwica europejska 
Cimicifuga europea 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pływacz drobny  
Urticularia minor 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pływacz średni  
Urticularia intermedia 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Pływacz zwyczajny  
Urticularia wulgaris 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Przylaszczka pospolita 
Hepatica nobili 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Sasanka otwarta  
Pulsatilla patens 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Wawrzynek wilczełyko 
Daphne mezereum 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Tabela 11. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na chronione 

gatunki grzybów, porostów i mszaków21 

Nazwa  
Oddziaływanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie budowy 

Oddziaływanie 
przedsięwzięć 

inwestycyjnych w fazie 
eksploatacji 

Torfowiec  
Sphagnum spp 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Płucnica - rodzaj  
Cetraria sp 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

                                                

20
ibidem 

21
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_radom~nadl_zwolen~program_ochrony_przyrody_nadlesnictwa_zwolen.pdf?page_opener=http%3A%2F

%2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Fdg%2Frdlp_radom%2Fnadl_zwolen%2Fochrona_przyrody 
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Przeprowadzone wstępne analizy nie wykazały potencjalnego negatywnego oddziaływania. 

Dlatego na podstawie powyższego należy uznać, że ostateczne skutki środowiskowe 

podejmowanych działań będą zależne m.in. od lokalnej chłonności środowiska lub od 

występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Na etapie 

realizacji prawie wszystkie zadania mogą w pewnym zakresie oddziaływać na środowisko, 

jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe i 

chwilowe.  

8. Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji 

przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją 

projektu POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko  

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno 

na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te 

oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z bioróżnorodnością  

 stosowanie rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, w szczególności rozwiązań 

redukujących hałas, wibracje, natężenie ruchu, pobór wody, emisję pyłów i gazów, zrzut 

ścieków, powstawanie odpadów stałych  

 zmniejszenie powierzchni zajętej przez przedsięwzięcie, ograniczenia wielkości 

produkcji  

 zmiany terminu realizacji (np.: ograniczenie prac budowlanych do okresu poza sezonem 

rozrodczym określonych gatunków zwierząt, opóźnienie początku realizacji 

przedsięwzięcia w związku z koniecznością uprzedniego wdrożenia określonych 

środków łagodzących) 

 rekultywacja terenu i przywrócenia poprzednich lub zaproponowania nowych jego funkcji 

 rozwiązanie specyficznego wspomagania ciągłości przestrzennej populacji, funkcji 

korytarzy ekologicznych itp. (np.: przepławki dla ryb na obiektach piętrzących rzeki, 

przejścia dla zwierząt pod i nad liniowymi obiektami infrastruktury transportowej, „zielone 

korytarze” na obszarach zabudowanych). 

Trasa realizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej zostanie uzgodniona w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w zakresie zminimalizowania 

oddziaływania w czasie prowadzenia robót i stosowania zabezpieczeń w czasie eksploatacji. 

Podobnie zminimalizowanie oddziaływania w czasie prowadzenia będzie dotyczyć robót 

melioracyjnych. Oddziaływanie kanalizacji sanitarnej i opadowej będzie miało miejsce tylko 

na etapie budowy, potem dla środowiska przyrodniczego eksploatacja będzie obojętna, a 

zrzut ścieków do oczyszczalni będzie korzystny dla środowiska (ścieki będą oczyszczone), 

podobnie jak bezpośredni zrzut wód opadowych (deszczowych) do odbiornika. Niniejsze 

wynika w szczególności z konieczności zastosowania rozwiązań i technologii spełniających 

wymogi BAT. Przy tym nastąpi likwidacja szamb, które nie zawsze są szczelne. 

Istotna pozostaje rekultywacja składowiska odpadów komunalnych. Skutkować to będzie 

ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów. 
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9. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie POŚ 

dla Miasta i Gminy Lipsko 

Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza celów Programu, a w szczególności jego 

spójności z innymi dokumentami strategicznymi (w tym nadrzędnym dokumentem, jakim jest 

Polityka Ekologiczna Państwa) wskazuje, że są one w pełni zgodne z postanowieniami tych 

dokumentów, a także wynikają wprost z postanowień wynikających z tych dokumentów oraz 

obowiązującego w Polsce prawa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w 

ramach proj. POŚ ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 

alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje 

przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań 

alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań w ramach proj. POŚ silnie zależą od lokalnej 

chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. 

obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg należy rozważać warianty 

alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: 

warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy 

wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie 

zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje 

środowiskowe. 

Na etapie sporządzania Prognozy dysponowano materiałami opracowanymi dla Miasta i 

Gminy Lipsko, które pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób proponowane w Programie 

rozwiązania dostosowane są do planów inwestycyjnych. 

Realizacja zadań w zakładanych ramach czasowych będzie w większości przypadków 

uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (pomocowych). 

10. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu POŚ  

Podstawowym założeniem projektu Programu Ochrony Środowiska jest uzyskanie stałej 

i zauważalnej poprawy, jakości wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. W 

przypadku braku jego realizacji lub realizacji fragmentarycznej (wyrywkowej) założone w 

Programie cele nie zostaną osiągnięte, a w konsekwencji może nastąpić pogorszenie się 

stanu środowiska przyrodniczego w regionie. Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, 

jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku braku realizacji ustaleń Programu, w 

poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji proj. POŚ: 

- pogorszenie, jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków i brakiem systemu ich odprowadzania 

- zmniejszanie się zasobów wodnych, 

- zwiększone zagrożenie suszą glebową, 

- postępująca degradacja gleb, 

- podtapianie terenów przyległych, ze względu na brak możliwości odprowadzania wód 

opadowych (deszczowych), 

- degradacja walorów krajobrazu, 

- pogorszenie, jakości powietrza, 

- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu, 
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- wzrost zużycia surowców i wody, 

- pogorszenie, jakości życia mieszkańców 

 -wzrost liczby „dzikich” wysypisk odpadów. 

W przypadku, gdy proj. POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko nie zostanie wdrożony, negatywne 

trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska będzie wzrastać. A zatem 

realizacja Programu jest konieczna. 

11. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziaływania na 

środowisko ustaleń projektowanego dokumentu 

W trakcie opracowywania Prognozy wystąpiły pewne utrudnienia wynikające z braku 

lokalizacji przestrzennej chronionych gatunków roślin chronionych na mocy rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochronie gatunkowej roślin (Dz. U. 

2012, poz. 81). Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych trudno jest 

określić występowanie gatunków chronionych na terenie gminy.  

12. Metody wykorzystane przy opracowaniu Prognozy 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu: 

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko 

↓ 

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku 

realizacji projektu Programu 

↓ 

identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska 

↓ 

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności w 

rozbiciu na poszczególne jego komponenty. Prognoza oddziaływania na środowisko dla 

aktualizacji programu ochrony środowiska została opracowana na podstawie zapisów ustawy 

Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również informacje udostępnione przez 

WIOŚ w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta i 

Gminy i in., a także posiadaną wiedzę i doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan ochrony środowiska oraz gospodarki 

odpadami na terenie miasta i gminy Lipsko, a także proponowane kierunki działań w tym 

zakresie.  

Nadto w Prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnienie w 

Programie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach zarówno na 

poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

13. Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ  

Projekt POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko określa zasady oceny i monitorowania efektów jego 

realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, 

które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w 

środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło pozyskiwania danych do 

weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji Programu na podstawie 

wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa lata. 
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W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone w Programie 

propozycje wskaźników monitorowania ich realizacji są właściwe i pozwalają w pełni ocenić 

zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji. 

14. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.  

Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te 

realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące 

emisje lub zmiany w środowisku.  

Miasto i gmina Lipsko nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja proj. POŚ 

nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których 

charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć 

zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma charakter lokalny i ewentualne 

negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie 

Prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 

15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i 

Gminy Lipsko, została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z póżn. zm.), a także ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

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

z 2013 r. poz. 1235 z póżn. zm.) i stanowi element procedury postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu. 

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko. Celem Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań 

skutków wykonania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na 

lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 - aktualizacja”, na środowisko i stwierdzenie czy 

realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 

rozwojowi. 

Przyjęto średniookresowe cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 

środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 

osiągnięcia postawionych celów. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów wskazano działania 

oraz zadania prowadzące do ich realizacji. 

Ocena stanu środowiska na terenie miasta i gminy Lipsko pozwoliła wskazać następujące 

problemy ochrony środowiska: 

 brak instalacji gazowej 

 wysoka emisja niska z gospodarstw domowych 

 stan techniczny dróg na terenie miasta i gminy wymagający poprawy 

 brak rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 

 dysproporcja pomiędzy siecią wodociągową, a kanalizacją sanitarną. 
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Wskazane problemy środowiskowe na terenie miasta i gminy znajdują rozwiązanie w ramach 

zaproponowanych w projekcie POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko zadań do realizacji. 

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w proj. POŚ zadań 

na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i 

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz. 

Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na 

poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne 

określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 

poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 

oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w 

fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z 

fazą realizacji inwestycji: 

 budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do obiektów 

 usuwaniem azbestu z obiektów i instalacji budowlanych 

 modernizacją fragmentów dróg 

 termomodernizacją budynków. 

W większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie 

oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być 

także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 

użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na terenach 

cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. 

Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. Wśród zadań ujętych w projekcie Programu nie ma inwestycji 

mogących powodować większe zagrożenie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich 

realizacji przekracza jednak zdecydowanie potencjalne zagrożenie. W sytuacji, gdy 

przeważająca większość Prognozy oddziaływania na środowisko projektu pn. „Program 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 

2021 - aktualizacja”, ma pozytywny wpływ na środowisko, proponowanie rozwiązań 

alternatywnych nie ma uzasadnienia. 

Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie 

na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 

W przypadku, gdy POŚ dla Miasta i Gminy Lipsko nie zostanie wdrożony prowadzić to może 

do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać 

będzie na zdrowie mieszkańców, a także przyczyni się do degradacji zasobów 

przyrodniczych. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w proj. POŚ 

pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę, jakości 

środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo - 

kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 
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