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1. Wprowadzenie 
 
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, któremu towarzyszy niekontrolowane korzystanie z dóbr 
środowiska, prowadzi do znacznej degradacji wielu elementów systemu przyrodniczego. Przejawem 
tego jest nie tylko zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska, ale takŜe 
wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin oraz pogorszenie stanu 
zdrowia ludności na terenach poddanych antropopresji. 
 
Obecnie przyjmuje się, Ŝe jednym z najwaŜniejszych praw człowieka jest prawo do Ŝycia w czystym 
środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, Ŝe Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju. 
  
Efektywność działań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zaleŜy przede wszystkim od 
polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz od pozyskania zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być 
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej 
analizy sytuacji dla danego rejonu. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska, 
którego obowiązek opracowania narzuca ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 
(Dz.U.2001.62.627  z dnia 20 czerwca 2001 r). Programy takie wykonuje się dla wszystkich szczebli 
administracyjnych: kraju, województwa, powiatu i gminy. Nieodłączną częścią Programu Ochrony 
Środowiska jest Plan Gospodarki Odpadami. 
 
Program ochrony środowiska na lata 2008 – 2011 dla gminy Kowala z uwzględnieniem lat 2012 – 
2015 (zwany dalej w skrócie Program ochrony środowiska dla gminy Kowala lub Programem) jest 
dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez 
gminę i określającym wynikające z nich działania. Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako: 
 
• podstawowy dokument zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,  
• wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych ze środowiskiem,  
• przesłanka do konstruowania budŜetu gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych,   
• płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów działających w sektorze 

ochrony środowiska oraz podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii 
Europejskiej.  

 
Wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska są kwestią priorytetową dla władz i społeczeństwa 
gminy Kowala, z uwagi na przewidywany rozwój gminy i chęć przyciągnięcia nowych mieszkańców 
i inwestycji. Zobowiązuje to do przyjęcia rozwiązań warunkujących poprawę jakości poszczególnych 
komponentów środowiska oraz działań prowadzących do nie pogarszania dotychczasowego stanu 
środowiska. 
 
Przedstawione cele i działania posłuŜą do kreowania takich zachowań ogółu społeczeństwa gminy 
Kowala, które słuŜyć będą ogólnej poprawie stanu środowiska przyrodniczego i wzmocnieniu jej 
walorów mieszkaniowych i rekreacyjnych.  
 
Program ochrony środowiska dla gminy Kowala: 
 
• przedstawia aktualny stan środowiska,  
• określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu,  
• umoŜliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych 

podejmowanych przez róŜne podmioty i instytucje.  
 
Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych 
jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów uŜytkujących środowisko. NaleŜy 
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jednak oczekiwać, Ŝe poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane 
w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
 
Program ochrony środowiska słuŜyć będzie koordynacji działań związanych z ochroną środowiska 
w gminie. Jego funkcje polegać będą na: 
 

• działaniach edukacyjno – informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeństwa, 
zainteresowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów 
środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska, 

• wskazywaniu tzw. gorących punktów, czyli najwaŜniejszych zagroŜeń środowiska gminy 
i sposobów ich rozwiązywania, wytyczaniu priorytetów ekologicznych, 

• promowaniu i wdraŜaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju w gminie, 
• koordynacji działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy: administracją publiczną 

wszystkich szczebli, instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz 
społeczeństwem gminy na rzecz ochrony środowiska, 

• ułatwieniu władzom gminy wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze 
środowiska. 

 
Zakłada się, Ŝe kształtowanie polityki ekologicznej w gminie Kowala będzie miało charakter procesu 
ciągłego. Proponuje się przyjęcie programowania „kroczącego”, polegającej na cyklicznym, 
czteroletnim weryfikowaniu celów i wydłuŜaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych 
edycjach. Zaistnieje takŜe konieczność uwzględnienie w kolejnych edycjach Programu wymagań 
stawianych przez nowe akty prawne, jakie pojawią się od chwili jego uchwalenia.  
 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan 
infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2006, z uwzględnieniem dostępnych danych za 
okres 2007 roku. 
 

2. Metodyka opracowania programu 
 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 
 

1. Określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Kowala, zawierającej 
charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska wraz z ich oceną. 

2. Określeniu konstruktywnych działań mających na celu poprawę stanu aktualnego w zakresie 
ochrony środowiska poprzez przedstawienie celów strategicznych, celów długo- 
i krótkoterminowych oraz kierunków działań wraz z opracowaniem programów operacyjnych 
dla poszczególnych segmentów środowiska. 

 
Przy czym: 
 

• cele ekologiczne – cele, po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa danego elementu 
środowiska stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań, 

• kierunki działań – kierunki słuŜące do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych, 
• zadania ekologiczne – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych 

kierunków a tym samym celów ekologicznych. Zadania te mają charakter krótkookresowy 
i winny być realizowane aŜ do osiągnięcia załoŜonego celu.  

 
3. Przedstawieniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-

instytucjonalnych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem i samym 
Programem. 

4. Określeniu zasad monitorowania efektów wdraŜania Programu. 
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Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Gminy w Kowali, Starostwa 
Powiatowego w Radomiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu, Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Radomiu, 
Nadleśnictwa, a takŜe prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony 
środowiska oraz gospodarki odpadami, jak równieŜ dostępna literatura fachowa. 
 
Koncepcja Programu oparta jest o zapisy następujących dokumentów: 
 
• Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania 

w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, 
powiatów i gmin.  

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 
2010”.   

• Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego. W dokumencie tym określono 
długoterminową politykę ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego, przedstawiono 
cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem 
i aspekty finansowe realizacji programu. 

• Program ochrony środowiska dla powiatu radomskiego, w którym określono stan i zadania 
z zakresu ochrony środowiska dla poszczególnych gmin powiatu. 

• Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów.  
W gminnym programie powinny być uwzględnione: 

1.  zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi naleŜy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą 
finansowane w całości lub częściowo ze środków  będących w dyspozycji gminy),  

2. zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi naleŜy rozumieć pozostałe zadania 
związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są 
finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, 
ale podległych bezpośrednio organom centralnym). 

 
Pozostałe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przedstawiono w rozdziale 4. 
 
Integralną częścią Programu ochrony środowiska dla gminy Kowala jest Plan gospodarki odpadami, 
który przedstawia szczegółowe aspekty związane z ta dziedziną środowiska. 
 

3. Charakterystyka gminy Kowala 
 
3.1. PołoŜenie geograficzne i administracyjne oraz związane z tym uwarunkowania  
 
Gmina Kowala zajmuje powierzchnie 74,7 km2 i połoŜona jest w centralnej Polsce, w południowej 
części Województwa Mazowieckiego, w zachodniej części powiatu radomskiego. Gmina ograniczona 
jest następującymi współrzędnymi geograficznymi: 
 

− N = 51°19´28,9´´ = 51,32472° = 386264 m 
− E = 21°04´13,1´´ = 21,07031° = 644207 m  

 
Gmina Kowala graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:  
 

− od północy: na odcinku długości 7 km z miastem Radom; 
− od wschodu z osiedlami mieszkaniowymi miasta Radomia i gminą Skaryszew; 
− od południa z gminami Orońsko (powiat szydłowiecki) i Wierzbica; 
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− od zachodu z dzielnicą przemysłową miasta Radomia - Potkanów oraz gminą Wolanów; 
 

 
Rysunek 1. PołoŜenie gminy Kowala na tle Polski i powiatu radomskiego 

 
Plan gminy przedstawia poniŜszy rysunek: 
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Rysunek 2.  Plan gminy Kowala 
 
Gmina Kowala wchodzi (zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w krajach Unii Europejskiej obszary 
takie nazywane są NUTS III) w skład podregionu 21 (radomskiego), który oprócz powiatu 
radomskiego obejmuje takŜe 8  innych powiatów (białobrzeski, garwoliński, kozienicki, lipski, 
przysuski, grodzki miasta Radom, szydłowiecki, zwoleński). Podregion radomski obejmuje 
powierzchnię 7071 km2 i liczy 752,5 tys. ludności.  
 
Gmina, zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego (1998) systemem regionalizacji fizyczno-
geograficznej, połoŜony jest w obrębie następujących jednostek: 
 

− PROWINCJA: Niziny Mazowiecko – Podlaskie; 
− PODPROWINCJA: Niziny Środkowopolskie; 
− MAKROREGION: Nizina Środkowomazowiecka; 
− MEZOREGION: Równina Radomska. 

 
PołoŜenie geograficzne gminy, w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz dogodnych 
szlaków komunikacyjnych, daje szczególne moŜliwości jej rozwoju.  
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3.2. Historia gminy Kowala 
(opracowano na podstawie: www.kowala.pl) 
 
Gmina Kowala była zamieszkana juŜ w okresie przedpiastowskim, natomiast pierwsza wzmianka 
o wsi i parafii Kowala pochodzi z 1325 roku. Za czasów pierwszych Piastów teren obecnej gminy 
Kowala leŜał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelani radomskiej. W początkach XIV wieku 
w dawnych kasztelaniach utworzono sądy ziemskie i w związku z tym podzielono kraj na okręgi 
sądowe – powiaty. Obecna gmina Kowala znalazła się w powiecie radomskim.  
 
Jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku Kowalę otaczał pradawna Puszcza Radomska. Pośród 
tutejszych bagien, w lasach powstała kolejna osada – Dąbrówka Zabłotna, o której pierwsze przekazy 
pochodzą z 1377 roku. Kolejne miejscowości powstały na przełomie XIV i XV wieku. Okres ten 
przyniósł intensywną kolonizację tych ziem. W tym czasie powstały: Bardzice, Kosów, Młodocin, 
Parznice i Ruda Mała. Tylko jedną wieś w okolicy załoŜono w ramach własności królewskiej. Były to 
Mazowszany, powstałe poprzez osiedlenie tu osadników z Mazowsza. W drugiej połowie XV wieku 
powstały kolejne wsie prywatne: RoŜki, Trablice i Maliszów. Natomiast w XVI wieku powstały 
Kotarwice. 
 
Długi okres pokoju w XV i XVI wieku sprzyjał rozwojowi gospodarczemu tych ziem. PołoŜył temu 
kres potop szwedzki z lat 1655-60. Jednak Kowala i okolice nie doznała duŜych zniszczeń. W 1662 
roku przeprowadzono szczegółowy spis podatkowy parafii Kowala. Mieszkało w niej 1429 osób i była 
to jedna z gęściej zaludnionych parafii w powiecie radomskim. Składało się na nią 16 osad 
prywatnych. Średnio w kaŜdej z nich mieszkało po 89 osób. Prawie 7 % populacji parafii stanowiła 
szlachta. Pierwsza połowa XVIII wieku to okres wojen i stagnacji gospodarczej, dopiero ostatnie 
dziesięciolecia XVIII wieku przyniosły nieznaczne oŜywienie.  
 
Po upadku I Rzeczpospolitej powiat radomski znalazł się w zaborze austriackim. W 1809 roku, 
po kolejnej wojnie napoleońskiej, teren powiatu radomskiego wszedł w skład Księstwa 
Warszawskiego, dzielącego się na departamenty i powiaty. Teren obecnej gminy wszedł w skład 
powiatu i departamentu radomskiego. Po upadku Napoleona Księstwo warszawskie uległo likwidacji, 
w 1815 r. rosyjskie władze zaborcze zlikwidowały departamenty, w ich miejsce tworząc 
województwa. Kowala wraz z powiatem radomskim znalazła się w województwie sandomierskim. 
 
W czasie powstania styczniowego miejscowa społeczność włączyła się do zrywu narodowego. 
Powstańcy mogli liczyć na przychylność ludności. W sierpniu 1863 roku w okolicach Kowali doszło 
do bitwy powstańczej z wojskami rosyjskimi. W 1864 r. na mocy ukazu carskiego dokonano 
uwłaszczenia chłopów. Wtedy teŜ powstały samorządowe gminy wiejskie. Większość terenów 
obecnej gminy znalazło się w gminach Kowala i Gębarzów. Obszar gminy wynosił 13 632 mórg ziemi 
w tym 9 775 mórg ziemi dworskiej. Siedziba gminy znajdowała się we wsi Górna. Na terenie gminy 
były dwie szkoły elementarne.  
 
W 1919 roku utworzono województwo kieleckie, w skład którego wszedł powiat radomski wraz 
z gminą Kowala. We wrześniu 1939 roku teren gminy znalazł się pod okupacją niemiecką, trwającą 
do stycznia 1945.  
 
W 1950 r. wprowadzono Rady Narodowe jako element jednolitej struktury organów władzy 
państwowej, likwidując samorząd gminy i urząd wójta. Powstały wówczas gromady obejmujące po 
kilka wiosek. Gmina Kowala została podzielona na kilka gromad. W 1954 roku wprowadzono 
Gromadzkie Rady Narodowe. W latach 1954 – 1972 granice gromad były często zmieniane. Zmianom 
ulegały równieŜ kompetencje Rad Narodowych. W 1972 r. zniesiono gromady zastępując je gminami. 
Wprowadzono urząd naczelnika Gminy jako jednoosobowy organ wykonawczy. Wtedy po raz drugi 
powstała gmina Kowala. W 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział terytorialny kraju. 
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Powiaty uległy likwidacji, w ich miejsce powstała struktura mniejszych województw i gmin. 
Utworzono wtedy województwo radomskie, w którym znalazła się gmina Kowala. W 1990 po 
reformie administracyjnej Kowala weszła w skład nowoutworzonego powiatu radomskiego 
w województwie mazowieckim. 
 
3.3. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
Powierzchnia gminy wynosi 7471ha. Gmina składa się z 18 sołectw i 29 miejscowości. 

Tabela 1. Sołectwa gminy Kowala i liczba mieszkańców (2003 i 2007 rok) 

Liczba mieszkańców 
Lp. Sołectwo 

2003 rok 2007 rok 

1. Augustów 600 624 

2. 
Bardzice  
+ Józefów 

437 434 

3. Dąbrówka Zabłotnia 392 390 

4. 
Grabina 
+Osiek 
+Grabowiec 

245 260 

5. 
Huta Mazowszańska 
+Zenonów 

436 455 

6. Kończyce Kolonia 371 397 

7. Kosów 657 691 

8. Kotarwice 612 655 

9. 
Kowala 
+Kowala Kolonia 
+Kowalówka 

1 000 1054 

10. Ludwinów 642 689 

11. Maliszów 503 525 

12. Mazowszany 514 559 

13. 
Młodocin Mniejszy 
+Młodocin Mniejszy Kąty 

556 619 

14. Parznice 772 845 

15. Romanów 288 288 

16. 
RoŜki 
+RoŜki Adamów 

510 532 

17. Ruda Mała 377 369 

18. Trablice 1 368 1434 

Razem 10 280 10 820 

 
Strukturę zagospodarowania gminy Kowala przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 2. Struktura zagospodarowania terenu gminy Kowala 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj uŜytkowania Powierzchnia (ha) Udział procentowy 
Lasy i grunty leśne  505 6,8 
UŜytki rolne, w tym: 6342 84,9 
- grunty orne 5127 68,6 
- sady 224 3,0 
- łąki 615 8,2 
- pastwiska 376 5,0 
Pozostałe 624 8,3 
Razem 7471 100 
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Największy udział na terenie gminy mają uŜytki rolne, w tym grunty orne, stanowiące blisko 70% 
powierzchni gminy. Bardzo niski jest natomiast wskaźnik lesistości, wynoszący niecałe 7%. 
Na obszarze gminy przyległym do miasta Radomia przewaŜa zabudowa podmiejska z dynamicznie 
rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region typowo rolniczy, w którym obok 
tradycyjnych gospodarstw wzrasta ilość specjalistycznych ferm hodowlanych oraz producentów 
owoców i warzyw. Spośród kilkuset przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kowala 
najwaŜniejsze znaczenie mają firmy transportowe, piekarnie i wytwórcy mebli.  
 
Na terenie gminy Kowala przewaŜa zabudowa zagrodowa, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
oraz zabudowa związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza zwartą zabudową wsi 
występuje zabudowa rozproszona w formie kolonijnej. W zabudowie zagrodowej zamieszkuje około 
80% ludności gminy, w zabudowie jednorodzinnej około 19%, w wielorodzinnej – około 1%. 
Zabudowa poszczególnych miejscowości, zajmująca wraz z drogami 2,3% gminy, ukształtowana jest 
w formie wsi „ulicówek”. Znaczną część zabudowy stanowią siedliska rolnicze.  
 
Na terenie gminy występuje równieŜ zagospodarowanie związane z obsługą mieszkającej tu ludności. 
Stanowią je obiekty: sportu, kultury, zdrowia i opieki społecznej, szkolnictwa, targowiska, ogródki 
działkowe, obiekty infrastruktury technicznej. Występują one w strukturze przestrzennej 
poszczególnych miejscowości. 
 
W gminie Kowala dominuje prywatna własność nieruchomości. Zarówno parcele na terenach 
budowlanych jak i grunty rolne stanowią prywatną własność osób fizycznych a jedynie w niewielkim 
stopniu osób prawnych. W ewidencji nieruchomości o powierzchni do 1 ha występuje 959 pozycji. 
Powierzchnia działek waha się od kilkuset metrów do 1 ha. Nieruchomości o powierzchni powyŜej 
1 ha jest na terenie gminy 1507. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 1,8 ha. Gospodarstwa rolne 
o areale mniejszym  znajdują się w miejscowościach połoŜonych w sąsiedztwie Radomia, natomiast 
gospodarstwa o większej powierzchni sąsiadują z gminami Wierzbica, Skaryszew, Wolanów, 
Orońsko. Około 80% właścicieli i uŜytkowników ma uregulowany stan prawny tj. księgi wieczyste. 
Pozostali to spadkobiercy po rodzicach, dziadkach i innych. 
 
Według Narodowego Spisu Powszechnego, w 2002 roku na terenie gminy Kowala znajdowało się 
2828 mieszkań. Właścicielami 2780 mieszkań były osoby fizyczne, a 48 mieszkań było własnością 
gminy i zakładów pracy. Mieszkań stale zamieszkanych było 2507, w tym 2465 mieszkań stanowiło 
własność osób fizycznych. Mieszkań niezamieszkałych, a przeznaczonych do stałego zamieszkania, 
było 137. Około 48 mieszkań przeznaczonych było do rozbiórki. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa 
mieszkania wynosiła 80,2 m², przeciętna ilość izb w mieszkaniu wynosi 3,7. Ponad 50 % mieszkań to 
mieszkania o powierzchni uŜytkowej powyŜej 50 m². Budynki mieszkalne na terenie gminy to 
budynki stosunkowo młode. Ponad 63% to budynki budowane w latach 1970-2002. Oddzielnych 
gospodarstw domowych było 2856.  
 
Na 2507 mieszkań zamieszkałych, 2025 mieszkań wyposaŜonych było w wodę z sieci wodociągowej, 
1836 mieszkań wyposaŜonych w ubikację z odprowadzeniem do szamba.  
 
W łazienkę wyposaŜonych było 1909 mieszkań, w tym 1798 z ciepłą wodą bieŜącą. W instalacje 
centralnego ogrzewania wyposaŜone było 1921 mieszkań, w gaz z sieci 197 mieszkań, w gaz z butli 
2116 mieszkań. Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe warunki mieszkaniowe ludności gminy Kowala 
są dobre. Budynki mieszkalne są stosunkowo młode, dość dobrze wyposaŜone w media, tj. wodociąg, 
instalacje co, łazienki, gaz z sieci lub z butli. 
 
 
3.4. Geologia terenu i ukształtowanie powierzchni 
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Gmina Kowala połoŜona jest w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie 
Radomskiej. Gmina leŜy na pograniczu dwu jednostek geologicznych róŜniących się strukturalnie: 
otoczenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich i Niecki Mazowieckiej. Równinę Radomską 
przecinają płytkie doliny: Radomki, IłŜanki i Krępianki. Jest to kraina rolnicza, z małym udziałem 
lasów.  
 
Powierzchnia gminy Kowala jest prawie płaska lub lekko pofałdowana (spadki terenu na ogół nie 
przekraczają 5%), rzędne terenu zawierają się w przedziale od 175,0 do 220,0m npm. Większe 
deniwelacje i spadki występują w miejscowości Kowala, połoŜonej na wysoczyźnie polodowcowej, 
o rzędnej do 220m npm., wysokościach względnych 15-20m, nachyleniach 5-10% (lokalnie 10-15% 
i powyŜej), naraŜonej na erozję.  
Powierzchnia wysoczyzny urozmaicona jest siecią form dolinnych oraz znaczną ilością obniŜeń 
i zagłębień powytopiskowych, które dzielą jej obszar na szereg płatów o róŜnej wielkości. Szczególnie 
wyróŜnia się ciąg rozległych, płaskich obniŜeń terenu o charakterze równin torfowych. Są to 
plejstoceńskie misy jeziorne wypełnione osadami. Przylegają do nich tarasy erozyjno-akumulacyjne. 
Z ciągiem tych obniŜeń związany jest przebieg rzeki Oronki. Wszystkie cieki wodne posiadają 
wyraźnie wykształcone tarasy zalewowe. Na powierzchni terenu zaznaczają się formy związane 
z działalnością antropogeniczną: nasypy i wykopy komunikacyjne, wyrobiska poeksploatacyjne oraz 
sztucznie ukształtowane skarpy i rowy odwadniające. 
 
Według regionalnego podziału geologicznego Polski, badany obszar leŜy na południowo-zachodnim 
skraju niecki brzeŜnej, a w niewielkiej odległości na południe od miasta zaczyna się obrzeŜenie Gór 
Świętokrzyskich (PoŜaryski, 1969). 
 
Najstarszymi osadami stwierdzonymi wierceniami w okolicy gminy są osady jury górnej 
reprezentowane przez: wapienie, margle, wapienie dolomityczne, oolitowe, i organodetrytyczne, zlepy 
muszlowe, iłowce i mułowce margliste oraz piaskowce wapniste. Na nich połoŜone są osady kredy: 
piaskowce, mułowce, iłowce, margle, wapienie i piaski glaukonitowo-fosforytowe oraz opoki i gezy. 
 
Na obszarze gminy Kowala osady trzeciorzędu reprezentowane są przez morską serię osadów eocenu 
o miąŜszości nie przekraczającej 20 m, piaszczysto-ilastą oligocenu o miąŜszości od kilku do 20 m 
oraz piaszczystą i ilastą z przerostami węgli brunatnych serię osadów miocenu, której grubość zmienia 
się od 10 do 30 m. Profil utworów trzeciorzędowych kończy 3 do 5 m warstwa iłów, mułków lub 
piasków kwarcowych i Ŝwirów plioceńskich. 
 
Osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę na obszarze gminy. W plejstocenie tworzyły się gliny 
zwietrzelinowe i rumosze o miąŜszości od 1,0 do 1,5 m, które zachowały się w obrębie kopalnych 
spłaszczeń morfologicznych oraz piaski i Ŝwiry stoŜków napływowych. Lądolód zlodowaceń 
południowopolskich wkraczał dwukrotnie na obszar gminy, pozostawiając Ŝwiry i piaski lodowcowe 
o miąŜszości około 10 m, gliny zwałowe oraz piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe. 
 
Na osadach zlodowaceń południowopolskich występują Ŝwiry rezydualne z głazikami, piaski i Ŝwiry 
rzeczne oraz mułki i piaski jeziorne z wkładkami torfów interglacjału mazowieckiego.  
 
Osady zlodowaceń środkowopolskich to piaski i mułki zastoiskowe z wkładkami iłów warwowych 
oraz gliny piaszczysto-Ŝwirowe, deluwialne, piaski pyłowe. Gliny zwałowe zlodowaceń 
środkowopolskich są dwu-, trój- i czwórdzielne, przewarstwione fluwioglacjalnymi piaskami czasem 
mułkami. MiąŜszość tych glin zmienia się od 2 do 38 m. W stropie glin zwałowych występują piaski 
i Ŝwiry wodnolodowcowe oraz Ŝwiry z głazami moren czołowych. Osady zlodowacenia warty 
w postaci: piasków, mułków i iłów zastoiskowych kończą profil zlodowaceń środkowopolskich.  
 
W czasie interglacjału eemskiego nastąpiła degradacja osadów zlodowaceń środkowopolskich. 
MiąŜszość występujących tu osadów eemskich osiąga grubość do 11 m.  
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Po zlodowaceniach północnopolskich na obszarze gminy pozostały mułki i piaski jeziorne 
o miąŜszości 2 do 3 m, piaski pyłowate na glinach zwałowych lub na osadach wodnolodowcowych 
o miąŜszości do 3 m oraz piaski i piaski ze Ŝwirem, rzeczne tarasów nadzalewowych.  
 
Na obszarze gminy Kowala występują równieŜ osady czwartorzędu nierozdzielonego: piaski eoliczne 
w wydmach, piaski i gliny deluwialne u podstawy długich stoŜków. 
 
Z okresu holocenu pochodzą piaski rzeczne den dolinnych, o miąŜszości do 2,5 m, namuły zagłębień 
bezodpływowych o miąŜszości od 2,0 do 2,5 m, piaski i piaski ze Ŝwirami rzeczne tarasów 
nadzalewowych. Torfy i namuły torfiaste występują w obrębie płaskich, zabagnionych dnach 
dolinnych.  
 
 
3.5. Warunki klimatyczne 
 
Gmina Kowala znajduje się w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym. Ze względu na 
przestrzenne zróŜnicowanie składników klimatu (rzeźby terenu, głębokości zalegania wód 
gruntowych, rodzaju podłoŜa, szaty roślinnej) klimat w granicach gminy moŜe się róŜnić. W związku 
z tym moŜna wyodrębnić następujące rejony klimatyczne: 
 

− rejon równiny denudacyjnej ze średnimi wartościami temperatur powietrza i średnimi 
wielkościami opadów atmosferycznych; 

− rejon zagłębień i den dolin rzecznych z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, 
z tendencją do inwersji termicznych, gromadzenia się chłodnych mas powietrza i mgieł; 

− południowe krańce gminy, gdzie warunki klimatyczne są kształtowane przez rejon 
klimatyczny pogórzy świętokrzyskich z niŜszymi wartościami temperatur powietrza 
i najwyŜszymi na tym obszarze opadami atmosferycznymi. 

 

Tabela 3. Charakterystyka hydrometeorologiczna dla rejonu gminy Kowala 

Parametr Wielkość Jednostka 
Opady: średnie sumy roczne 550 - 600 mm 
Temperatura powietrza: średnia 
roczna 

7,6 oC 

Wilgotność powietrza: średnia 
roczna 

9,0 hPa 

Parowanie terenowe 500 - 520 mm 
Parowanie z powierzchni wody: 
średnia suma roczna 

650 - 580 mm 

Odpływ roczny: typowe okresy 
wezbrań roztopowych  
typowe okresy niŜówek 

Okres: 
IV 

VI-VII 

 

 
Okres wegetacyjny (średnia dobowa temperatura powyŜej 5°C) wynosi około 210 dni. Teren gminy 
charakteryzuje się przewagą wiatrów z sektora zachodniego (prawie 45% w skali roku), głównie 
zachodnich (16,8%) oraz południowo-zachodnich (14,8%). Najrzadziej wieją wiatry północno-
wschodnie (5,8%), północne (8,4%), i wschodnie (8,6%). Cisze notowane są średnio w 12,8% w ciągu 
roku. 
 
3.6. Sytuacja demograficzna  
 
Według informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Kowali, stan ludności stan na 31.12.2007 r. 
wynosił 10 820 osób. W gminie 50% stanowią kobiety, a 50% męŜczyźni. 
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Gęstość zaludnienia na terenie gminy Kowala (według statystyk GUS) wynosi 144 osób/km2. Saldo 
migracji jest dodatnie i wynosiło w 2007 roku 133 osoby. Dodatni jest równieŜ przyrost naturalny  - 
wynosi 3 promile. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 26,7% ogółu, w wieku 
produkcyjnym – 61,2%, a w wieku poprodukcyjnym – 12,1%. 
 
Liczba ludności w gminie Kowala zwiększa się dynamicznie w 2000 roku wynosiła 9 894 osób. 
 
3.7. Sytuacja gospodarcza  
 
W rozwoju gospodarczym i aktywnej działalności inwestycyjnej gminy barierę stanowią pewne 
mankamenty, z których najwaŜniejsze, to: 
– niezadowalający stan techniczny dróg, 
– występowanie obiektów kubaturowych o złym stanie technicznym, 
– braki infrastruktury technicznej i społecznej (brak sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, słabo 
rozwinięta sieć gazowa, uboga oferta kulturalna), 
– brak współczesnych przestrzennych załoŜeń urbanistycznych i elementów toŜsamości gminy, 
– niska lesistość gminy, uszkodzenia lasów istniejących przez funkcjonujące w sąsiedztwie gminy 
obiekty przemysłowe. 
 
Występują równieŜ pewne pozytywy, które mogą stwarzać szanse rozwoju. Najbardziej istotne to: 
– połoŜenie gminy w bliskości duŜego ośrodka miejskiego (Radom), 
– obecność obiektów zabytkowych, 
– interesujące obszary przyrodnicze z moŜliwością rozszerzenia ich powierzchni (dolesienia), 
– obecność potencjalnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 
 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. ewidencja działalności gospodarczej Gminy Kowala zawiera 
569 wpisów. Podmiotów gospodarki narodowej jest 12, a pozostałe podmioty (557) naleŜą do sektora 
prywatnego. Najwięcej jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 482. Na terenie 
gminy jest 21 spółek praw a handlowego, w tym 4 z kapitałem zagranicznym. Funkcjonuje tu 
1 spółdzielnia oraz 6 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
 
Do głównych dziedzin działalności naleŜą: 
− usługi transportowe; 
− usługi budowlane; 
− usługi handlowe; 
− przetwórstwo tworzyw sztucznych; 
− przetwórstwo spoŜywcze (piekarnie, masarnie); 
− produkcja wyrobów metalowych; 
− produkcja obuwia, mebli; 
− garbarstwo. 
 
Działalność gospodarcza prowadzona jest przede wszystkim w sołectwach Kowala, Kosów, Parzenice, 
RoŜki, Trablice, Młodocin Mniejszy.  
 
W związku z dominującymi funkcjami rolniczymi, dominuje działalność związana z obsługą 
produkcji rolnej oraz infrastruktury wiejskiej.  

Tabela 4. NajwaŜniejsze podmioty gospodarcze na terenie gminy 

L.p. Jednostka gospodarcza Lokalizacja 

1. PLAST – SYSTEM. Prod. okien PCV, z aluminium i drewna Kowala 

2. MAK – POL. Przetw. tworzyw sztucznych Kowala 

3. AGA – PLAST. Tworzywa sztuczne Augustów 
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4. Zakład garbarski Kosów 

5. Zakład "Skóreks". Prod. skór gotowych Parznice 

6. Zakład "Raska". Producent obuwia Parznice 

7. Zakład garbarski Młodocin Mniejszy 

8. Delii. Producent obuwia Trablice 

9. Duro Sp. z o.o. (masarstwo) Młodocin Mniejszy 

10. Rol. – Bud. Sp. z o.o. Zakład przetwórstwa mięsnego Kotarwice 

11. Zakład stolarski Kowala 

12. „Contra” Zakład meblarski Kotarwice 

13. Zakład stolarski Parznice 

14. Transport samochodowy Kowala 

15. Przedsiębiorstwo Transportowe. Przewozy Międzynarodowe i Krajowe Mazowszany 

16. Rodro. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wytwórnia Mas Bitumicznych RoŜki 

 
Gmina Kowala jest dobrze wyposaŜona w sieć handlowo-usługową. W 18 sołectwach funkcjonuje 45 
sklepów z artykułami spoŜywczymi i przemysłowymi.  
 
Zakłady Rzemieślnicze i usługowe powstają w miarę wzrostu popytu na usługi, a aktualny stan 
zakładów usługowych pokrywa zapotrzebowanie ludności. 
 
Do największych pracodawców, zatrudniających powyŜej 10 pracowników, naleŜą piekarnie, 
masarnia P.P.H. „DURO”, zakład produkcji okien z PCV, aluminium i drewna „PLAST-SYSTEM”, 
zakład produkcji skór ”SKÓREKS”, produkcja obuwia „DELI’”, zakłady meblarskie i transportowe.  
 
Zdecydowana większość z 557 podmiotów gospodarczych to pracodawcy zatrudniający po kilku 
pracowników lub tylko członków rodzin.  
 
Z analizy ostatniego dziesięciolecia wynika, Ŝe na terenie gminy rozwijać się będzie działalność 
gospodarcza w formie małych zakładów zatrudniających kilku pracowników. 
 
Około 50% to osoby pracujące na terenie gminy. Pozostali dojeŜdŜają do pracy do Radomia i innych 
miejscowości. Pracujących wyłącznie lub głównie w gospodarstwie rolnym na terenie gminy jest 1007 
osób. 
 
Gmina Kowala ma charakter wybitnie rolniczy. Gmina posiada średnie lub dobre warunki 
przyrodnicze do produkcji rolnej. Liczba gospodarstw rolnych ogółem w gminie wynosi 2 566. 
Prognozuje się, Ŝe w 2020 r. liczba ta wzrośnie do 2 874. Obecnie przewaŜają gospodarstwa 
o niewielkich areałach, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 1,8ha. 
 
Największe gospodarstwa znajdują się w sołectwach: Ruda Mała, Grabina, Romanów, Bardzice, 
Dąbrówka Zabłotnia. Największa liczba gospodarstw występuje w sołectwach: Trablice, Kowala, 
Parznice, Kosów, Augustów. Większość gospodarstw posiada ogólny profil produkcji towarowej: 
zwierzęcej i roślinnej. 
 
3.8. Infrastruktura społeczno – zdrowotna 
 
Na terenie gminy istnieje siedem gminnych placówek oświatowych. Są to: 
− Publiczne Przedszkole w Kowali; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali; 
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− Publiczne Gimnazjum w Parznicach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie; 
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach. 
 
Wszystkie obiekty oświatowe są w dobrym stanie technicznym, wyposaŜone w instalacje co, wodno-
kanalizacyjną, elektryczne, telefoniczne lecz brak jest bazy sportowej (sal gimnastycznych).  
 
W Kowali funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach którego działają 
poradnie: 
− pediatryczna 
− stomatologiczna 
− ginekologiczna 
− oraz laboratorium analityczne. 
 
Sołectwa Trablice, Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska znajdują się w rejonie działania 
SPZOZ Radom-Południe. 
Sołectwa Bardzice, Grabina to obszar działania SPZOZ Skaryszew filia Gębarzów. Pozostałe sołectwa 
obsługiwane są przez SPZOZ w Kowali.  
 
Za opiekę społeczną w gminie Kowala odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Jednostkami realizującymi zadania z zakresu kultury są: 
 
− Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali z filiami w Młodocinie Mniejszym, Parznicach  i 

Bardzicach. Księgozbiór liczy 12 160 woluminów.  
− Ośrodek Integracji Środowiskowej „SZANSA” w Kowali 
− Gminne Centrum Informacji w Kowali 
− Gminny Klub Sportowy „ZORZA” Kowala 
 
3.9. Infrastruktura techniczna 
 
Zaopatrzenie w wodę 
 
Do zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności gminy Kowala słuŜy ujęcie wód podziemnych 
w Dąbrówce Zabłotniej, składające się z 2 studni:  
 
− zasadniczej (nr 2), ujmującej wody z utworów kredy dolnej, o ustalonej wydajności 

eksploatacyjnej Q = 100m3/h przy depresji S = 10m; głębokość studni wynosi 150m; 
− awaryjnej (nr 1) ujmującej wody z utworów kredy dolnej i górnej, o wydajności Q = 40m3/h przy 

depresji S = 10m; głębokość studni wynosi 124m (pierwotnie 165m). 
 
Znajduje się tu zbiornik o poj. 900 m³ oraz stacja uzdatniania i rozprowadzania wody. Od stacji 
wodociągowej rozprowadzana jest sieć wodociągowa o średnicach od ø 300 mm, ø 250 mm, ø 160 
mm, ø 110 mm, ø 90 mm wraz przyłączami, hydrantami i wodomierzami. Długość sieci 
wodociągowej wynosiła w 2006 roku 122,4 km i doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na 
terenie gminy (2667 gospodarstwa) oraz niektórych wsi w gminach sąsiednich. Woda z wodociągu 
nadaje się do celów komunalnych i produkcji, spełnia wszelkie wymogi sanitarne  
 
Ujęcie to posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej wokół studni nr 1 i nr 2, w obrębie 
wygrodzonego terenu stacji wodociągowej – pozwolenie wodnoprawne znak OSKP.III.W-6210/51/98, 
z dnia 30.11.1998r., udzielone przez Wojewodę Radomskiego do dnia 30 czerwca 2009r. na: 
1. pobór wód podziemnych w ilości Qmax h = 100m3/h, Qmax d = 2 200m3/d, 
2. eksploatację urządzeń ujęcia. 
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Na terenie gminy w utworach kredy górnej i jury górnej wykonano szereg studni wierconych. 
W przewadze są to studnie stare, odwiercone w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, między innymi: 
− studnia dla Piekarni w Kowali o głębokości 40,0m, ujmująca wody z kredy górnej, z przelotu 

warstwy 24,5-36,5m ppt; 
− studnia Spółdzielni Kółek Rolniczych o głębokości 39,5m, ujmująca wody z kredy górnej, z 

przelotu warstwy 29,5,4-37,5m ppt; 
− studnia przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej o głębokości 24,0m, ujmująca wody z jury 

górnej, z przelotu warstwy 17,6-24,0m ppt; 
− studnia dla wsi Ruda Wielka o głębokości 70,0m, ujmująca wody z jury górnej, bezfiltrowa; 
− studnia dla PKP w Rudzie Wielkiej o głębokości 15,0m, ujmująca wody z jury górnej, z przelotu 

warstwy 9,3-13,0m ppt. 
 
Wokół studni wierconych utworzone są strefy ochrony bezpośredniej szerokości 8-10m licząc od 
zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody, natomiast na terenie gminy brak opracowanych 
i zatwierdzonych stref ochrony pośredniej ujęć wody. 
 
Wieś Zemanów zaopatruje się w wodę z wodociągu miejskiego w Radomiu. Sieć wodociągów 
dotychczas zrealizowana w gminie zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
Ludność gminy korzystającą z sieci wodociągowej szacuje się na 9130 osób (GUS, 2007 r.). W 2006 
roku gospodarstwom domowym dostarczono 255,9 dam3 wody. 
 
Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie  ścieków 
 
W gminie Kowala brak jest sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych i okresowo wywoŜone do oczyszczalni ścieków przy uŜyciu samochodów 
asenizacyjnych. Funkcjonuje tutaj jedna niewielka oczyszczalnia ścieków, której dane przedstawiono 
poniŜej: 

Tabela 5. Oczyszczalnia ścieków w RoŜkach 

Właściciel Gmina 
Miejscowość 

Projektowana przepustowość 
(m3/d) 

Ścieki odprowadzone w 2005 
roku (dam3) 

Odbiornik 
ścieków 

Oczyszczalnia w 
RoŜkach  

Kowala 
RoŜki 

16,80 
2,96 

rów melioracyjny 

 
 
Niewielka ilość gospodarstw domowych wyposaŜona jest w ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. 
Gospodarka ściekowa w stanie obecnym stwarza duŜe zagroŜenie dla środowiska naturalnego, 
zanieczyszczane są wody podskórne i rzeki. W zwartej zabudowie problemem są rozszczelnione i 
przepełnione zbiorniki ścieków.  
 
Gmina Kowala posiada koncepcję budowy systemu kanalizacji podciśnieniowej przy zastosowaniu 
układów kanalizacji podciśnieniowej z 9 pompowniami, pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna 
podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kowala w miejscowościach: Kowala, Augustów, 
Ruda Mała, Dąbrówka Zabłotnia, RoŜki, Młodocin Mniejszy, Maliszów, Stara Wieś, Romanów, 
Kończyce, Ludwinów, Trablice, Mazowszany, Kotarwice, Bardzice, Józefów, Parznice, Huta 
Mazowszańska”, opracowaną przez ISA Polska, Sp. z o.o. w grudniu 2003r., bazującą na „Koncepcji 
programowo- przestrzennej kanalizacji ściekowej gminy Kowala, woj. radomskie”, opracowanej 
w 1996 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach. 
 
Sieć gazownicza  
 
Przez teren gminy przechodzi gazociągi niskopręŜne o łącznej długości 16,4 km.  
− Makowiec - Trablice o ø 300 mm; 
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− Radom - Mazowszany ø 150 mm; 
− Trablice - Kosów ø 150 mm.  
 
Aktualnie gmina Kowala jest częściowo zgazyfikowana. Dotychczasowa sieć gazociągów doprowadza 
gaz do sołectw: Ludwinów, Trablice, Kotarwice, Mazowszan i Huta Mazowszańska (północna część 
gminy). Projektuje się budowę dodatkowego gazociągu, który zasili miejscowości: Parznice, Kolonia 
Mazowszany, Kowalę, Kolonię Kowala, Kosów, Augustów, Kończyce. 
 
Średnice gazociągów zapewniają moŜliwość rozbudowy i podłączenia wszystkich mieszkańców 
gminy do sieci. Długość czynnej sieci gazowej wynosiła w 2006 roku 18 359 m, a odbiorcami gazu 
było 285 gospodarstwa domowe. ZuŜycie gazu wyniosło 328,90 tys. m3.  
 
Sieć elektroenergetyczna  
 
Przez teren gminy przechodzą linie przesyłowe wysokiego napięcia 220, 110 KV. Rozdzielnia 
znajduje się w RoŜkach. Wszystkich sołectwa na terenie gminy objęte są siecią średniego napięcia 
i stacjami trafo przetwarzającymi napięcie na 230V. We wszystkich wsiach i przysiółkach 
rozprowadzona jest sieć energetyczna niskiego napięcia (230V) - w ponad 90% liniami 
napowietrznymi z lampami oświetleniowymi dróg. Wszystkie zabudowania na terenie gminy 
zaopatrzone są w energię elektryczną. Niektóre odcinki sieci elektroenergetycznej wymagają remontu 
kapitalnego.  
 
Ciepłownictwo 
 
Na terenie gminy Kowala nie funkcjonuje zcentralizowany system zaopatrzenia w ciepło, nie ma teŜ 
tutaj zlokalizowanej ciepłowni komunalnej. Mieszkańcy korzystają ze źródeł indywidualnych. Istnieje 
tendencja do wykorzystywania węgla, gazu lub oleju opałowego w celach grzewczych. W części 
mieszkań wykorzystywana jest energia elektryczna. Istotnym problemem jest opalanie przez 
mieszkańców gminy swoich domostw materiałem o niskich wartościach cieplnych i wysokim stopniu 
zanieczyszczenia.  
 
3.10.  Transport i komunikacja 
 
Na sieć układu komunikacyjnego gminy składają się: 1 droga krajowa, 2 drogi wojewódzkie, 6 dróg 
powiatowych i sieć dróg gminnych.  
 
Przez teren gminy przechodzą następujące drogi:  

− droga krajowa Warszawa - Kraków nr 7 o oznaczeniu międzynarodowym; 
− droga wojewódzka Radom - Wierzbica - Starachowice nr 774 o znaczeniu regionalnym; 
− droga wojewódzka nr 733 Wolanów - Kowala - Skaryszew o znaczeniu regionalnym; 
− droga powiatowa nr 34468 Radom - Kowala - Wierzbica; 
− droga powiatowa nr 34447 Parznice - Gębarzów - Skaryszew; 
− droga powiatowa nr 34498 Radom - Zalesicie; 
− droga powiatowa nr 34471 Orońsko - Dąbrówka Warszawska; 
− droga powiatowa nr 34444 Sołtyków - Trablice; 
− droga powiatowa nr 34469 przez Kosów do drogi krajowej nr 7, 
− gminne – sieć dróg o nawierzchni utwardzonej (brukowej lub asfaltowej) w miejscowościach: 

Trablice, Ludwinów, Kosów, Kowala, Młodocin Mniejszy, Kończyce Kolonia, Augustów, 
Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska, Bardzice, Maliszów, Bukowiec (długość 
utwardzonych dróg gminnych wynosi 102 km) 

− oraz drogi gminne nieutwardzone w sołectwach i przysiółkach. 
 
Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 100,3 km.  
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Gmina Kowala funkcjonalnie i przestrzennie związana jest Radomiem. W perspektywie przez teren 
gminy przechodzić będzie południowa obwodnica miasta Radomia. 
 
Obecny stan techniczny i jakość nawierzchni dróg są złe, niedostosowane do aktualnego ruchu 
komunikacyjnego i obciąŜenia. Niewystarczająca infrastruktura drogowa wymaga systematycznej 
rozbudowy i modernizacji. 
 
Przez teren gminy Kowala przebiegają zelektryfikowane linie kolejowe: 
 
1. linia pierwszorzędna relacji Radom-Kraków, 
2. linia pierwszorzędna relacji Radom-Tomaszów Mazowiecki-Łódź. 
 
Na terenie gminy znajdują się 4 przystanki kolejowe: Radom-Potkanów, Kończyce Radomskie, RoŜki, 
Ruda Wielka, na których zatrzymują się pociągi o znaczeniu regionalnym. Na stacji RoŜki znajdują się 
bocznice kolejowe do obróbki i obsługi składów towarowych. 
 
Teren gminy pokrywa sieć linii komunikacyjnych:  
 

− komunikacja podmiejska MPK - linia 23, 5, E 
− linie autobusowe PKS; 
− pociągi PKP; 
− prywatne linie transportu zbiorowego. 

 
3.11. Turystyka i rekreacja 
 
Gmina Kowala jest uboga w naturalne walory sprzyjające rozwojowi turystyki. Brak na jej terenie 
rozwiniętej infrastruktury technicznej, bazy sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej podnoszącej 
atrakcyjność gminy pod względem turystycznym. 
 
Występują tu jednak tereny, które moŜna zaadaptować do potrzeb turystyki. Są to okolice 
miejscowości Kowala i Huta Mazowszańska. To region o duŜych moŜliwościach rozwoju turystyki, 
a zwłaszcza agroturystyki i wielu róŜnorodnych form aktywnego wypoczynku.  
 

4. Uwarunkowania zewnętrzne Programu ochrony środowiska  
 
Podstawowe uwarunkowania realizacji Programu ochrony środowiska wynikają z następujących 
dokumentów: 
 
� polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym, 
� strategii rozwoju regionalnego kraju, 
� koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i Województwa Mazowieckiego, 
� strategii trwałego i zrównowaŜonego rozwoju kraju i Województwa Mazowieckiego, 
� systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych, 
� międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, 
� zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii 

Europejskiej,  
� programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego, 
� programu ochrony środowiska dla powiatu radomskiego, 
� strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 

rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 
leśnictwa). 

 
W latach 2004 – 2008 uchwalone zostały ponadto nowe dokumenty planistyczne lub programowe, 
a część pozostałych została zaktualizowana. NajwaŜniejsze dokumenty, zawierające ustalenia 
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dotyczące m.in. ochrony środowiska i infrastruktury mogącej wpłynąć na stan środowiska 
przedstawiono poniŜej.  
 
Polityka ekologiczna Państwa 
 
Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównowaŜonego 
rozwoju. ZrównowaŜony rozwój nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska Ŝycia człowieka 
i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównowaŜeniem szans dostępu 
do zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom. W skrócie, zapewnia rozwój wynikający z działalności 
człowieka odbywający się w harmonii z przyrodą. NajwaŜniejszymi czynnikami, które naleŜy 
uwzględniać przy programowaniu zrównowaŜonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, 
przestrzenne i ekonomiczne. 
 
Rozwój zrównowaŜony oznacza taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, która 
przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.  
 
W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:  
 
Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności: 
 

� zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 
technik (BAT),  

� recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody  
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich 
składowania,  

� zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagroŜeń zgodnie 
z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),  

� wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji 
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 
wyraŜonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, 
Responsible Care, itp.  

 
Zasadę "zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania innych zagroŜeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki uŜytkujące 
środowisko, a więc takŜe konsumenci, zwłaszcza, gdy mają moŜliwość wyboru mniej zagraŜających 
środowisku dóbr konsumpcyjnych.  
 
Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą uwzględnienie  
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi  i społecznymi. 
 
Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi 
ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach 
przygranicznych).  
 
Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych 
dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on 
rozwiązywany na najniŜszym szczeblu, na którym moŜe zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  
 
Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oznaczającą potrzebę 
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 
 
W Polityce Ekologicznej Państwa przedstawione zostały takŜe cele ogólne o charakterze 
strategicznym i realizacyjnym, w róŜnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie 
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omówione zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych 
takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka 
komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność 
obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, które naleŜy podjąć w ramach 
programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównowaŜonego rozwoju.  
 
Z wymienionych w Polityce ekologicznej państwa celów i działań szczegółowych wybrano 
zagadnienia szczególnie istotne z punktu widzenia problemów występujących w gminie Kowala. 
Zagadnienia te uwzględniono w sposób szczegółowy w poszczególnych rozdziałach Programu.  
 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności -  
to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności 
Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele 
polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013. oraz określa system wdraŜania funduszy unijnych 
w ramach budŜetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Cel główny NSRO 
(Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 
85,6 mld euro. 

NSRO wdraŜane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
 
Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 
2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem 
do osiągnięcia załoŜonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  
 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi 
priorytetowych, w tym m.in.: gospodarka wodno – ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska, 
przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych, transport przyjazny środowisku, infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro.  
 
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 (będący aktualizacją Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 roku). 
 
W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił aktualizację Programu 
Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 19/07). Program jest spójny 
z nadrzędnym dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej 
województwa jakim jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” i stanowi jej 
rozwinięcie w odniesieniu do zagadnień środowiskowych.  
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Program MoŜliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa 
Mazowieckiego, opracowany przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo - Rozwojowa Oddział 
Gdańsk. 
Program MoŜliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego 
został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r. (Uchwała 
Nr 208/06). Program stanowi istotny materiał wyjściowy do sporządzania załoŜeń dla gminnych 
planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do czego zobowiązuje prawo 
energetyczne. 
 

Program Zwiększania Lesistości Dla Województwa Mazowieckiego do Roku 2020 
 
W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Program zwiększania 
lesistości dla Województwa Mazowieckiego” (Uchwała Nr 18/07). Opracowanie takiego programu na 
szczeblu wojewódzkim i jego wdroŜenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza 
do ok. 25% w 2020 r. Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań 
przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych 
regionu, a takŜe wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby 
i powinny rozwaŜać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku. Program zwiększania lesistości 
jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w Województwie Mazowieckim. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM) 
 
Jest to główny instrument słuŜący realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą 
przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do Roku 2020 
 
W dniu 29 maja 2006 r. Sejmik Województwa uchwalił Strategię Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2020, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 2001. W uchwalonym 
dokumencie znajdują się zapisy celów i kierunki działań uwzględniające, zmiany zewnętrznych 
i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a takŜe determinanty unijnej i krajowej polityki 
regionalnej. 
 
Zmiana uwarunkowań prawnych 
 
Zmiana uwarunkowań prawnych jest efektem dostosowania wielu krajowych przepisów prawnych 
i struktur organizacyjnych do przepisów i struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie ochrony 
przyrody i środowiska. Na szczeblu krajowym zostały wprowadzone nowe ustawy, m.in.: 
 
− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późn. zm. 

wprowadzonymi w 2005, 2006 i 2007r.), która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 
16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), która uchyliła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn. 
zm.), 

− ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz.898), 
która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 marca 2001r. o rolnictwie 
ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz.452), 
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− ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. 
U. Nr 229, poz. 2273), 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustanowionych przepisów. 
 
Konieczność uporządkowania regulacji prawnych poprzez wdraŜanie dyrektyw obowiązujących w Unii 
Europejskiej jest przyczyną nieustannych zmian w przepisach obowiązujących ustaw, a to z kolei 
rodzi potrzebę wprowadzania nowych rozporządzeń wykonawczych.  
 
Dotyczy to szczególnie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Uwzględniając wszystkie zmiany tej ustawy wprowadzone w okresie 2001-2006 ogłoszono jednolity 
tekst ustawy – Prawo ochrony środowiska w Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902.  
 
Ponadto zmianom uległy przepisy m.in. takich ustaw jak: 
− ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, 

ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019.  
− ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie – dla której, uwzględniając dokonane 

zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066.  
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - dla której, uwzględniając dokonane zmiany, 

ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251.  
− ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, 

ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435. 
− ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, 

ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118.  
− ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dla której, uwzględniając 

dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266.  
 
Wymienione wyŜej ustawy dokonują w zakresie swoich regulacji wdroŜenia dyrektyw Wspólnot 
Europejskich. 
 

5. ZałoŜenia ochrony środowiska dla gminy Kowala do 2015 roku 
 
Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla gminy Kowala jest zasada 
zrównowaŜonego rozwoju umoŜliwiająca lepsze zagospodarowanie istniejącego potencjału gminy 
(zasobów środowiska, obiektów, jak i ludzi oraz wiedzy). 
 
Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska oraz źródłach jego przekształcenia 
i zagroŜenia przedstawiono poniŜej propozycję działań programowych umoŜliwiających spełnienie 
zasady zrównowaŜonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej 
i środowiskowej. Daje to moŜliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat 
i umoŜliwia aktywizację społeczeństwa - zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację 
działań rozwojowych. 
 
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłuŜyć do tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na 
niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. 
Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować polepszenie warunków Ŝycia 
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy Kowala. 
 
5.1. Gminne limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu 
środowiska 
 
W związku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i koniecznością ograniczenia 
wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska ustalone zostały limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 
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roku). W „II Polityce ekologicznej państwa”, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. 
a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r., ustalone zostały następujące 
waŜniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą 
stanu środowiska: 
 

• zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

• ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby 
uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę 
produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

• ograniczenie zuŜycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r. 
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

• dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r., 

• odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów 
komunalnych, 

• pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 
przemysłowych, 

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast 
i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – równieŜ o 30 %, 

• ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, 
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu 
w 1990 r. 

 
Wszystkie wymienione limity dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r. Limity powyŜsze 
nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Gminy powinny uwzględnić powyŜsze limity 
przy tworzeniu swoich programów ochrony środowiska (wybiórczo lub w pełnym pakiecie), 
w zaleŜności od swojej specyfiki. Nie przewiduje się procedury odgórnego ustalania limitów 
gminnych.  
 
Z uwagi na brak podstaw planistycznych nie moŜna obecnie dokonać podziału limitów krajowych na 
regionalne. Dlatego teŜ, dla gminy Kowala załoŜono realizację polityki długoterminowej, sprzyjającej 
osiągnięciu wymienionych w limitach krajowych działań i ograniczania emisji zanieczyszczeń, 
natomiast szczegółowe wytyczne przyjęto jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie ze 
sporządzonym Planem gospodarki odpadami. 
 
5.2. Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska  
 
Nadrzędny cel „Programu ochrony środowiska dla gminy Kowala” sformułowano następująco: 
 
DąŜenie do zrównowaŜonego i trwałego rozwoju gminy Kowala, gdzie ochrona środowiska i jego 

walory stanowią nierozłączną część procesów rozwojowych 
 
5.3. Priorytety ekologiczne  
 
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska na terenie gminy wymusiła wyznaczenie celów 
strategicznych, średnio- i krótkoterminowych, a takŜe przyjęcie zadań z zakresu wszystkich sektorów 
ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których 
rozwiązanie przyczyni się w najbliŜszej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie gminy 
Kowala.  
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Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) 
i wewnętrzne, a takŜe inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Kowala na lata 2008 - 2015 
przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych. 
 
Kryteria o charakterze organizacyjnym 
 
� wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 
� zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,  
� konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,  
� efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,  
� znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej, 
� spełnianie wymogów zrównowaŜonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 

gospodarczego gminy. 
 
Kryteria o charakterze środowiskowym 
 
� moŜliwość likwidacji lub ograniczenia najpowaŜniejszych zagroŜeń dla środowiska i zdrowia 

ludzi,  
� zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala oraz Strategią 
Rozwoju, 

� zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”, 

� skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 
wymaganym przez prawo, 

� skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia), 
� wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (moŜliwość jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska). 
 
Kierując się podanymi powyŜej kryteriami, wyznaczono następujące cele i zadania priorytetowe dla 
gminy Kowala z zakresu ochrony środowiska: 
 

Priorytet 1 
Ochrona wód podziemnych w celu zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej oraz 

racjonalne wykorzystanie ich zasobów 
 

Priorytet 1 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków 
Priorytet 3 

Zwiększenie lesistości gminy i ochrona przyrody 
 

Priorytet 4 
Ograniczanie hałasu pochodzenia komunikacyjnego 

 
Priorytet 5 

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy poprzez wprowadzenie zintegrowanego 
systemu edukacji ekologicznej 

 
Priorytet 6 

WdraŜanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Planem gospodarki odpadami 
dla gminy Kowala 
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6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
 
6.1. Jakość wód i stosunki wodne 

 
6.1.1. Stan aktualny 

6.1.1.1.Wody powierzchniowe  
Wody powierzchniowe na terenie gminy zajmują powierzchnię 30 ha.  
 
Gmina Kowala połoŜona jest w dorzeczu środkowej Wisły, w obrębie dwóch zlewni: 
 
– rzeki Radomki (Potok Kosowski, Oronka, Garlica), 
– rzeki IłŜanki (Kobylanka), rozdzielonych działem wodnym II rzędu. 
 
PrzewaŜająca część gminy Kowala naleŜy do zlewni Radomski. Przez teren gminy przepływają: 
 
− rzeka Oronka (długość cieku na terenie gminy – 9,7 km), będąca dopływem Szabasówki, 

prawostronnego dopływu Radomki 
− Ciek od Mazowszan, 
− Potok Kosowski, 
− Garlica, 
− Kosówka (długość na terenie gminy 3,8 km) 
− szereg niewielkich cieków i rowów spływających w kierunku zachodnim i północnym. 
− rzeka Kobylanka (zwana inaczej Kowalówką, długość na terenie gminy 5,4 km), dopływ 

Modrzejowianki (Modrzejowicy), prawostronnego dopływu IłŜanki, odwadniająca południowo – 
wschodnie i częściowo centralne regiony gminy. 

 
Rzeka Kobylanka bierze swój początek na terenie gminy Kowala, z czym wiąŜą się, z uwagi na obszar 
źródliskowy, ograniczenia w lokalizacji obiektów mogących wywierać szkodliwy wpływ na jakość 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
Brak jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, z wyjątkiem małych starorzeczy oraz 
bagiennych oczek śródleśnych. Na terenie gminy Kowala nie występują zbiorniki retencyjne. Jedynie 
w okolicach Kosowa, z wód rzeki Kosówki korzysta Gospodarstwo Stawowe o powierzchni 25,0ha 
(w skład którego wchodzi 11 zbiorników), na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego 
przez Starostę Radomskiego. Na trenie całej gminy występują niewielkie wyrobiska po lokalnej 
eksploatacji surowców mineralnych, wypełnione wodą. 
 
Na rzece Oronce znajdują się: jaz piętrzący 2,0 x 1,40m, zastawka 1,50 x 1,40m oraz przepusty 
i spiętrzenia. 
 
Na terenie gminy Kowala brak jest punktów monitoringowych jakości wód powierzchniowych 
płynących.  
 
Na terenie gminy Kowala zmeliorowanych zostało 2 125 ha gruntów. Konserwacją urządzeń 
melioracyjnych zajmuje się Gminna Spółka Wodna, zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek 
Wodnych w Szydłowcu. Nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, 
regulujących stosunki wodne, sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomiu. 
 
W ciągu blisko 100 lat eksploatowania zasobów wód podziemnych i oraz kilkuset lat eksploatacji 
zasobów powierzchniowych okolic Radomia doszło do znaczących zmian w hydrografii i stosunkach 
wodnych. W XVII wieku obszar ten pokrywały w duŜej części tereny podmokłe, bagna, stawy, 
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zbiorniki, zapory oraz płynęły tędy liczne cieki powierzchniowe. Na przestrzeni 50 – 70 lat ostatniego 
wieku zaszły jednak drastyczne zmiany tego ekosystemu, wywołane zwiększająca się sukcesywnie 
eksploatacja zasobów wodnych, a takŜe degradacja jakości wód. Doprowadziło to ostatecznie do 
obniŜenia poziomu wód gruntowych i zaniku wielu cieków powierzchniowych. 
 
Nadmierna eksploatacja wód podziemnych doprowadziła do powstania leja depresyjnego (zarówno 
obszarowo, jak i obniŜenie zwierciadła wody w stosunku do jej naturalnego poziomu) i związanego 
z nim pionowego przesączania płytszych wód podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych 
zasobów wodnych. Jest to przyczyną zaniku cieków powierzchniowych, zmiany reŜimu 
hydrogeologicznego i hydrologicznego (m.in. zasilania cieków wodami podziemnymi 
i przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych). Zanik rzek i zbiorników wodnych oraz 
wyschnięcie bagien spowodowały trwałe zmiany w faunie i florze tego rejonu.  
 
Zasięg leja depresji obejmował w okresie największego zasięgu (w roku 1991) obszar około 319 km2. 
Obecnie, z uwagi na podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, 
zarówno przez sektor komunalny, jak i przemysł, zasięg leja przestał się zwiększać. Lej depresji 
obejmuje tereny miasta Radomia (w całości), gmin Zakrzewa, Wolanowa, Kowali i Skaryszewa 
(w granicach 50 – 70% powierzchni) oraz gminu Jedlnia – Letnisko, Jastrzębia i Jedlińsk (do 10% 
powierzchni).  
 
Rzeka Oronka zachowała charakter rzeki drenującej. Rzeka Kobylanka od wielu lat ma charakter 
cieku okresowego i stały przepływ zachowuje jedynie w okolicach Skaryszewa. Zanika takŜe 
Kosówka. Wysychają tereny podmokłe. Obecnie, w związku z zatrzymaniem progresji leja 
depresyjnego, sytuacja powoli się normuje. Zatrzymany został proces obniŜania się poziomu wód 
podziemnych obserwowany wcześniej się w studniach kopanych połoŜonych na terenie całej zlewni 
Radomki.  

6.1.1.2. Wody podziemne 
 
W celu ochrony wód podziemnych wytypowanych zostało na terenie kraju 180 głównych zbiorników 
wód podziemnych (GZWP - wg A. Kleczkowskiego – AGH Kraków, 1990r.)., z których fragmenty 
trzech znajdują się na terenie gminie Kowala. 

Tabela 6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie gminy Kowala 

Powierzchnia (km2) Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne 

Nazwa i 
numer 

zbiornika 
GZWP ONO OWO ONO+OWO 

Wiek utworów 
wodonośnych 

Typ 
zbiornika 

Średnia 
głębokość 

(m) 
zasoby 
(tys. 
m3/d) 

moduł 
l/s/km2) 

Niecka 
Radomska K2 
GZWP Nr 405 

3220 400 1770 2170 K2 – kreda 
górna 

szczelinowo - 
porowy 

30 – 70 820.00 2.95 

Zbiornik 
Goszczewice 
GZWP Nr 412 

695 166 0 166  szczelinowo 
– krasowy 

<100 48.00 0.80 

Zbiornik J3 
Wierzbica – 
Ostrowiec 
GZWP Nr 420 

617 617 175 792  szczelinowo - 
krasowy 

<100 130.00 2.44 
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Rysunek 3. Mapa z obszarami GZWP Nr 405 Niecka Radomska, Nr 412 Goszczewice i Nr 420 Wierzbica-
Ostrowiec 

Geologicznie wody podziemne związane są z utworami: czwartorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. 
Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma poziom kredowy, a następnie górnojurajski. 
Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski, gmina Kowala znajduje się w większości w jednostce 
hydrogeologicznej XXI- Regionie Lubelsko – Radomskim, XXI 3 Podregionie Radomskim, gdzie 
główny poziom uŜytkowy, z wodami szczelinowymi i porowo-szczelinowymi występuje w utworach 
kredy górnej: opokach, marglach, gezach, wapieniach i piaskowcach, na głębokości do 40-60m ppt. 
Wody częściowo są pod ciśnieniem do 50kPa, wydajności dochodzą do 120m3/h, sporadycznie są 
większe. Wody porowe związane są z piaskami czwartorzędowymi. Wydajności typowych otworów 
studziennych oscylują wokół 10m3/ha, na północy 60m3/ha. 
 
Zachodnia część gminy znajduje się w jednostce hydrogeologicznej XIX – Regionie 
Wokółświętokrzyskim, XIX 2 Podregionie Konecko-Ostrowieckim, gdzie poziomy uŜytkowe 
związane są z wodami szczelinowymi w utworach jury górnej: wapieniach i marglach oraz z wodami 
porowo-szczelinowymi w utworach jury środkowej i dolnej: piaskowcach i mułowcach, na głębokości 
od kilku do 60m ppt. Wody częściowo są pod ciśnieniem do 100kPa, niekiedy do 500kPa, gdzie 
następują samowypływy. Wydajności wynoszą 10-100m3/h, w jurze górnej miejscami do 300m3/h. 
Lokalnie występują wody czwartorzędowe w piaskach i Ŝwirach. Ze względu na charakter: 
szczelinowo-krasowy i szczelinowo-porowy oraz wychodnie utworów starszych, stanowiące strefy 
zasilania, poziomy wodonośne związane ze strukturami przedczwartorzędowymi - jurajskimi 
i kredowymi - podatne są na zanieczyszczenia. 
 
Jakość wód podziemnych województwa mazowieckiego (w tym powiatu radomskiego i gminy 
Kowala) badana jest w ramach monitoringu podstawowego (krajowego) i regionalnego. Na terenie 
powiatu radomskiego zlokalizowany jest 1 punkt pomiarowy sieci krajowej - w Pionkach. W latach 
1999-2000 prowadzone były w ramach monitoringu regionalnego badania wody podziemnej 
w 5 punktach, z czego 1 znajdował się w gminie Kowala, w miejscowości Ruda Mała. Badania 
monitoringowe wód podziemnych w latach 1999-2006 wskazywały na wysoką klasę jakości (Ib). 
 
Na terenie gminy Kowala wokół studni wierconych utworzone są strefy ochrony bezpośredniej, 
szerokości 8-10m, licząc od zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody, natomiast brak 
opracowanych i zatwierdzonych stref ochrony pośredniej, poza głównym ujęciem wody dla potrzeb 
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wodociągu gminnego w Dąbrówce Zabłotniej, dla którego, decyzją Wojewody Radomskiego, znak 
OSKP.III.W-7622/16/98, z dnia 16.12.1998 r. (okres obowiązywania decyzji – 30 czerwca 2009r.), 
utworzono strefę ochrony pośredniej zewnętrznej (strefy ochrony pośredniej wewnętrznej nie 
ustanawiano ze względu na korzystne warunki hydrogeologiczne). 
 
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą pochodzić z następujących źródeł: 
 

1. punktowych, czyli takich, gdzie zanieczyszczenia wprowadzone są bezpośrednio do 
odbiorników, 

2. rozproszonych – wiąŜą się z wprowadzaniem zanieczyszczeń głównie przez mieszkańców 
terenów nie skanalizowanych. Szczególne zagroŜenie występuje na obszarach, gdzie jest 
wysoki stopień zwodociągowania, przy jednoczesnym braku kanalizacji, zanieczyszczenia ze 
źródeł rozproszonych stanowią takŜe potencjalne zagroŜenie dla jakości wód podziemnych, 

3. obszarowych – takich, gdzie zanieczyszczenia przedostają się ze zlewni w wyniku procesów: 
infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji wodnej lub wietrznej.  

 
Do najwaŜniejszych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych – zarówno lokalnych, jak teŜ 
alochtonicznych - na terenie gminy Kowala naleŜą: 
 
- gospodarka ściekowa gminy – całkowity brak systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 

ścieków, przesięki z nieszczelnych szamb z posesji połoŜonych przy ciekach wodnych, a takŜe 
niewłaściwie skonstruowane indywidualne systemy oczyszczania ścieków (np. drenaŜe 
rozsączające), w rzeczywistości nie spełniające swojej funkcji. W chwili obecnej ścieki są 
zagospodarowywane poprzez ich wstępne gromadzenie i wywóz do oczyszczalni ścieków. Często 
zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) słuŜące gromadzeniu ścieków przed ich wywiezieniem do 
punktów zlewnych są jako odstojniki lub osadniki ścieków odprowadzanych do ziemi. Częstym 
zjawiskiem jest równieŜ nieszczelność ich dna i boków. 

- spływy obszarowe z terenów rolnych, szczególnie tych, na których stosowane są chemiczne środki 
ochrony roślin i nawozy mineralne oraz na terenach, gdzie brak jest stref buforowych pomiędzy 
gruntami ornymi a wodami powierzchniowymi w postaci pasa uŜytków zielonych. 

- nieuregulowane spływy wód opadowych z terenów zurbanizowanych lub przemysłowych, 

- zanieczyszczone opady atmosferyczne.  
 
 
6.1.2. Program działań dla sektora: Jakość wód i stosunki wodne  
 
Cel długoterminowy do roku 2015: 
 

Ochrona jakości i ilości wód wraz z racjonalizacją ich wykorzystania  
 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 

1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy. 
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy ekstensywnej. 
3. Aktualizowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy. 
4. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej. 
5. Ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z terenów, na których uprawia się 

ziemię. 
6. Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i likwidowania 

źródeł zanieczyszczeń wód. 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011: 
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1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostarczenia im odpowiedniej ilości 
i jakości wody pitnej. 

2. DąŜenie do relatywnego zmniejszenia zuŜycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle 
i usługach. 

3. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych. 
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska, szczególnie w zakresie 

rozbudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
 
Strategia osiągania celów 
 
Ad.1  Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostarczenia im odpowiedniej ilości 
i jakości wody pitnej. 
 
Priorytetowym zadaniem ochrony środowiska na terenie gminy Kowala będzie ochrona ilościowa 
i jakościowa wód podziemnych. Część zadań z tego zakresu przedstawiona została równieŜ w punkcie 
2 – „DąŜenie do relatywnego zmniejszenia zuŜycia wody w gospodarstwach domowych”. Ustalenia 
związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zawarte powinny zostać 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Podstawowym działaniem jest mobilizacja dystrybutorów i uŜytkowników wody do relatywnego 
zmniejszania jej zuŜycia, np. poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, poprawę stanu sieci 
wodociągowych, opomiarowanie i zakup urządzeń wodooszczędnych.  
 
Do waŜnych instrumentów ochrony biernej wód podziemnych naleŜy przestrzeganie zasad ustalonych 
dla stref i obszarów ochronnych ujęć wody, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zakresie korzystania z wody i uŜytkowania gruntów. Strefa ochrony bezpośredniej (grupa 
bezwzględnie obowiązujących nakazów) ma na celu wyeliminowanie zagroŜenia powstającego 
w związku z ujęciem wody. Strefa ochrony pośredniej określa ograniczenia czynności mogących mieć 
wpływ na jakość pobieranej wody. W strefach ochrony pośredniej zakazuje się: 
 
♦ wprowadzania ścieków do ziemi, 
♦ rolniczego wykorzystania ścieków, 
♦ przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych i toksycznych, 
♦ wykonywania robót melioracyjnych i wydobywania kruszywa, 
♦ lokalizowania zakładów przemysłowych, ferm chowu zwierząt, stacji benzynowych, magazynów 

substancji chemicznych, wysypisk i wylewisk odpadów, parkingów i baz sprzętu 
samochodowego, nowych ujęć wody, cmentarzy i grzebalni zwierząt, 

♦ biwakowania i urządzania obozowisk. 
 
Ponadto, ogranicza się: 
 
♦ stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, 
♦ asfaltowania dróg i betonowania podwórek, 
♦ wykonywania wykopów i odwodnień budowlanych, 
♦ mycia pojazdów mechanicznych, 
♦ korzystania z dotychczas uŜytkowanych studni. 
 
W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej proponuje się podjęcie 
następujących działań: 
 
1. propagowanie racjonalizacji zuŜycia wody wśród mieszkańców, zakłady produkcyjne oraz 

pozostałych uŜytkowników, 
2. ograniczanie strat wody przy jej przesyłach, 
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3. współpraca z powiatem radomskim oraz miastem Radomiem w sprawie szczegółowego 
rozpoznania i kontrolowania lokalnych zagroŜeń jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
wraz z podejmowaniem odpowiednich działań tj.: ustanawiania stref ochronnych ujęć, likwidacji 
nieuŜywanych ujęć, a w koniecznych przypadkach ograniczanie i monitorowanie wielkości 
eksploatacji, 

4. kontrolowanie i wnikliwie obserwowanie realizacji nowych inwestycji, między innymi budowy 
nowych ujęć wody, wykopów itp., celem uniknięcia bezpośredniego zanieczyszczania 
uŜytkowych poziomów wód podziemnych, naleŜy dąŜyć do wyprzedzającego uzbrojenia 
projektowanych obszarów koncentracji zabudowy. 

 
W zakresie małej retencji, realizowany będzie Wojewódzki program małej retencji, sporządzony przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników 
retencyjnych, takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych naleŜy 
zapewnić poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Ad. 2. DąŜenie do relatywnego zmniejszenia zuŜycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle 
i usługach. 
 
W zakresie zmniejszenia zuŜycia wody w gospodarstwach domowych naleŜy wprowadzić 
i kontynuować działania zmierzające do racjonalizacji jej zuŜycia. Dla realizacji tego celu, proponuje 
się podjęcie lub kontynuację następujących działań: 
 
1. weryfikacja, wspólnie ze Starostwem Powiatu Radomskiego, wydanych pozwoleń wodno – 

prawnych, 
2. informowanie i edukowanie uŜytkowników wody o moŜliwościach relatywnego zmniejszania jej 

zuŜycia, poprzez stosowanie urządzeń wodooszczędnych lub poprzez wprowadzanie zamkniętych 
obiegów wody, 

3. ustanawianie aktów prawa lokalnego stwarzających bodźce finansowe do oszczędzania wody 
(np. upust w podatku od nieruchomości za zainstalowanie urządzeń wodooszczędnych, upust 
w opłacie od wzrostu wartości nieruchomości). 

 
Ad. 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych 
 
Podstawowym działaniem jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia 
wód – punktowych, obszarowych i liniowych. Głównym czynnikiem zagraŜającym czystości wód jest 
nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd teŜ priorytetowym działaniem będą inwestycje z tego 
zakresu oraz porządkujące uŜytkowanie wody.  
 
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych 
zrzutów ścieków bytowych do cieków wodnych. Obecnie prowadzona jest ewidencja zbiorników 
gromadzenia ścieków (szamb), naleŜy takŜe wzmóc działalność kontrolną w celu eliminacji 
nieszczelnych zbiorników. Proponuje się opracowanie harmonogramu kontroli zagospodarowania 
ścieków bytowo – gospodarczych.  
 
Dla ochrony wód podziemnych konieczne jest zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody.  
 
Zwiększona zostanie skuteczność ochrony wód przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie 
przenikania ich z powierzchni terenu (spływy obszarowe), szczególnie na terenach zurbanizowanych 
i przemysłowych. Zadania te uwzględniane będą w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Proponuje się wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie jesienno – zimowym środków 
o najmniejszej szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli) 
 
Na terenach zurbanizowanych naleŜy dąŜyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, 
w szczególności wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych 
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zanieczyszczeń do wód z dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy uŜywa się środków 
chemicznych do likwidacji śliskości pośniegowej), a takŜe tam, gdzie uŜywa się substancji łatwo 
ługujących się. 
 
Ad. 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska, szczególnie w zakresie 
rozbudowy systemu wodociągów i kanalizacji. 
 
Priorytetowymi przedsięwzięciami w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych w gminie 
Kowala będą następujące działania inwestycyjne: budowa kanalizacji zbiorczej na terenach zabudowy 
intensywnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy ekstensywnej.  
 
Obecnie gmina rozwaŜa 2 warianty rozwiązania gospodarki ściekowej: 
• wariant I, związany z budową sieci kanalizacji, włączonej do sieci kanalizacyjnej Radomia 

(po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta), 
• wariant II, polegający na budowie niezaleŜnej oczyszczalni w Kowali i sieci kanalizacyjnych 
 
oraz niezaleŜnie od powyŜszego: 
• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w małych miejscowościach, o rozproszonej 

zabudowie, wg projektów technicznych przystosowanych do poszczególnych gospodarstw. 
 
W celu realizacji przedmiotowego zamierzenia gmina podjęła działania związane z opracowaniem 
programu oczyszczania ścieków i pozyskania środków na ich realizację. Gmina Kowala posiada 
koncepcję budowy systemu kanalizacji podciśnieniowej przy zastosowaniu układów kanalizacji 
podciśnieniowej z 9 pompowniami, pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna podciśnieniowej 
kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kowala w miejscowościach: Kowala, Augustów, Ruda Mała, 
Dąbrówka Zabłotnia, RoŜki, Młodocin Mniejszy, Maliszów, Stara Wieś, Romanów, Kończyce, 
Ludwinów, Trablice, Mazowszany, Kotarwice, Bardzice, Józefów, Parznice, Huta Mazowszańska”, 
opracowaną przez ISA Polska, Sp. z o.o. w grudniu 2003 r., bazującą na „Koncepcji programowo- 
przestrzennej kanalizacji ściekowej gminy Kowala, woj. radomskie”, opracowanej w 1996 r. przez 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach. Wg tej koncepcji zbiorowe systemy 
kanalizacji sanitarnej z grupowymi oczyszczalniami ścieków przewidywane są w ośrodkach 
o większej koncentracji zabudowy mieszkaniowej. W stosunku do koncepcji z 1996 r,. zachowano 
zaproponowany układ 4 oczyszczalni ścieków w: Kowali, Bardzicach, Kosowie i Trablicach, zmianie 
uległy natomiast: system kanalizacyjny i przebiegi kolektorów. Podstawowy kanalizowany obszar 
podzielono na 9 zlewni stacji podciśnieniowych: 
 
− nr 1 – Kowala, Augustów (282 posesje do skanalizowania, liczba mieszkańców – 1 125); 

perspektywicznie załoŜono 325 posesji do skanalizowania; 
− nr 2 – Ruda Mała, Dąbrówka Zabłotnia (216 posesji do skanalizowania, liczba mieszkańców – 

862); perspektywicznie załoŜono 249 posesji do skanalizowania; 
− nr 3 – RoŜki, Młodocin Mniejszy, Augustów (387 posesji do skanalizowania, liczba mieszkańców 

– 1 546) perspektywicznie załoŜono 445 posesji do skanalizowania; 
− nr 4 – Maliszów, Stara Wieś, Romanów, Grabina (242 posesje do skanalizowania, liczba 

mieszkańców – 967); perspektywicznie załoŜono 279 posesji do skanalizowania; 
− nr 5 – Kosów, Kończyce, Augustów, Ludwinów (291 posesji do skanalizowania, liczba 

mieszkańców – 1 163); perspektywicznie załoŜono 335 posesji do skanalizowania; 
− nr 6 – Trablice, Ludwinów (406 posesji do skanalizowania, liczba mieszkańców – 1 624); 

perspektywicznie załoŜono 467 posesji do skanalizowania; 
− nr 7 – Mazowszany, Kotarwice (241 posesji do skanalizowania, liczba mieszkańców – 964); 

perspektywicznie załoŜono 278 posesji do skanalizowania; 
− nr 8 – Bardzice, Parznice (283 posesje do skanalizowania, liczba mieszkańców – 1 131); 

perspektywicznie załoŜono 326 posesji do skanalizowania; 
− nr 9 – Huta Mazowszańska (107 posesji do skanalizowania, liczba mieszkańców – 426); 

perspektywicznie załoŜono 170 posesji do skanalizowania. 
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W koncepcji załoŜono wybudowanie sieci kanalizacyjnej obsługującej obecny stan zabudowy, 
ale z tak dobranymi średnicami, aby w miarę rozwoju zabudowy moŜna było podłączać kolejne 
przewody odgałęźne do przewodów głównych, które będą w stanie przyjąć docelowe przepływy 
szczytowe. Planowany system kanalizacji umoŜliwia wykonywanie inwestycji etapami. 
 
Ograniczenie zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych powinno następować w sposób 
moŜliwie naturalny, najlepiej przez wpuszczenie wód opadowych do naturalnych osadników. 
Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się odbywać równieŜ poprzez utrzymanie czystości 
powierzchni, sprzątanie jej, ale teŜ nakładanie powszechnych kar za zanieczyszczenia np. jezdni. 
Bardzo istotne jest, aby wzdłuŜ ulic sadzona była zieleń, która nie dopuści do wymywania gruntu 
z niezagospodarowanych terenów. Separatory zanieczyszczeń są niezbędne na stacjach benzynowych 
i wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić spływy deszczu z olejami napędowymi i benzyną.  
 
Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
 
1. ograniczenie stosowania tradycyjnej kanalizacji deszczowej do miejsc, gdzie jest to niezbędne np. 

w ulicach o duŜym natęŜeniu ruchu. Wykorzystanie istniejących kanałów i ich pojemności 
retencyjnej. Jeśli nie uniknie się budowy nowych kanałów naleŜy je projektować 
z uwzględnieniem moŜliwości retencyjnych, 

2. stosowanie zasady ograniczenia ładunku i stęŜenia zanieczyszczeń w odprowadzanych spływach 
deszczowych przez niedopuszczenie do powstawania zanieczyszczeń, oraz stosowanie 
naturalnych metod ich usuwania, 

3. odrębne traktowanie spływów ze zlewni „czystych”, z których wody mogą być infiltrowane do 
gruntu i zlewni „brudnych” wymagających oczyszczenia spływów, 

4. stosowanie zasady, Ŝe spływy opadowe z posesji powinny być zagospodarowane na posesji, 
w sytuacji odpływu do kanału zastosowanie retencji. Preferowanie tam, gdzie jest to moŜliwe, 
infiltracji do gruntu, 

5. przy realizacji nowych inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego naleŜy ograniczyć 
uszczelnienie terenu, wprowadzić tam gdzie jest to moŜliwe nawierzchnie aŜurowe umoŜliwiające 
przesiąkanie wód opadowych do gruntu, 

6. naturalne metody zagospodarowania wód opadowych mogą w znacznym stopniu ograniczyć 
rozbudowę systemów kanalizacji deszczowej. Przy rozwiązywaniu problemu spływów 
deszczowych naleŜy wziąć pod uwagę równieŜ aspekt ekonomiczny. 

 
6.2 Powietrze atmosferyczne 
 
6.2.1. Stan aktualny 
 
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wraŜliwych na zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, który jednocześnie decyduje o warunkach Ŝycia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan 
aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza 
w drzewostanie iglastym, a takŜe wymierne straty gospodarcze.  
 
Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie do niego organizmów Ŝywych lub 
substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują 
w stęŜeniach przekraczający właściwy dla nich zakres. Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć formę 
stałą, płynną lub gazową i dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne - emitowane do 
powietrza bezpośrednio ze źródeł zanieczyszczenia oraz wtórne – powstające w wyniku reakcji 
chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami 
pierwotnymi. 
 
Ze względu na sposób odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, emisję moŜna podzielić na 
zorganizowaną i niezorganizowaną. Emisja zorganizowana występuje, gdy zanieczyszczenia 
odprowadzane są do atmosfery za pomocą emitora (komin, wyciąg wentylacyjny), natomiast emisja 
niezorganizowana występuje na hałdach, terenach zabudowanych lub podczas parowania cieczy. 
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Jeszcze innym rodzajem emisji jest emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych, takich jak drogi 
i parkingi. 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Kowala są: 
 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów uŜyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 
powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia 
pyłowe i gazowe. Aktualnie większość kotłowni w obiektach uŜyteczności publicznej (urzędy, 
szkoły, obiekty słuŜby zdrowia) zaopatrywane są w ciepło z kotłowni gazowych lub olejowych. 

2. źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską 
emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki 
ołowiu, tlenki siarki. 

3. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 
4. zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym 

kierunkiem wiatru. 
 
Na terenie gminy Kowala nie ma scentralizowanej sieci cieplnej, a budynki ogrzewane są 
indywidualnie przez ich mieszkańców lub uŜytkowników.  
 
Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Kowala jest tzw. niska 
emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nie przekraczającej kilkunastu metrów 
wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie ma moŜliwości 
przewietrzania. Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia emitowane podczas 
ogrzewania budynków mieszkalnych lub uŜyteczności publicznej. Nowe budownictwo jednorodzinne 
wykorzystuje głównie ekologiczne nośniki ciepła (olej opałowy, gaz), a pozostałe to tradycyjne 
kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Nieliczne budynki ogrzewane są elektrycznie 
lub za pomocą odnawialnych źródeł energii (pompy cieplne). Niewątpliwym problemem jest 
nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a takŜe odpadów, w tym tworzyw 
sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duŜe ilości sadzy, 
węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków 
chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym. Emisja taka moŜe powodować wyraźne 
okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie.  
 
Ograniczaniu niskiej emisji sprzyja rozwój sieci gazowej – w 2006 roku jej długość wynosiła 18 359 
m, a liczba połączeń do budynków mieszkalnych wynosiła 397 sztuk. Liczba odbiorców gazu to 285 
gospodarstw domowych (783 osoby), w tym ogrzewających mieszkania gazem – 104 gospodarstwa. 
Ilość zuŜywanego gazu wyniosło w 2006 roku 328,9 tys. m3, w tym do ogrzewania mieszkań - 216,7 
tys. m3. 
 
Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych większych przemysłowych źródeł emisji, które byłyby 
uciąŜliwe dla mieszkańców. Funkcjonują tu głównie małe zakłady usługowe, wykorzystujące lokalne, 
rozproszone źródła ciepła. Natomiast tuz za granicami gminy, na terenie Radomia, znajduje się kilka 
duŜych obiektów przemysłowych lub uŜyteczności publicznej, które stanowią powaŜne źródło 
zanieczyszczeń powietrza. Jednak układ wiatrów jest korzystny dla gminy i przez większą część roku 
zanieczyszczenia te nie są nawiewane na teren gminy Kowala.  
 
Na stan powietrza oddziałują w coraz większym stopniu źródła komunikacyjne. Wysokie 
zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów 
występuje na skrzyŜowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu 
ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze 
środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje 
w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg. 
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Na terenie gminy Kowala nie były wykonywane pomiary zanieczyszczeń powietrza. Według WIOŚ, 
suma emisji SO2 ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych w powiecie radomskim 
wynosiła w 2006 roku 875 Mg, w tym na 1 osobę emisja ta wynosiła średnio 4,65 kg/osobę i była 
jedną z najniŜszych w Województwie Mazowieckim. Suma emisji SO2 na jednostkę powierzchni 
równieŜ była stosunkowo niska i wyniosła średnio 0,425 Mg/km2.  
 
Suma emisji NO2 ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych w powiecie radomskim 
wynosiła średnio w 2006 roku 1415 Mg, w tym na 1 osobę emisja ta wynosiła 8,05 kg/osobę. Suma 
emisji NO2 na jednostkę powierzchni równieŜ była niska i wyniosła średnio 0,65 Mg/km2.  
 
Suma emisji CO ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych w powiecie radomskim 
wynosiła w 2006 roku 1750 Mg, w tym na 1 osobę emisja ta wynosiła średnio 11 kg/osobę i była 
jedną z najniŜszych w Województwie Mazowieckim. Suma emisji CO na jednostkę powierzchni 
równieŜ była stosunkowo niska i wyniosła średnio 1,55 Mg/km2.  
 
Suma emisji PM10 ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych w powiecie radomskim 
wynosiła średnio w 2006 roku 1600 Mg, w tym na 1 osobę emisja ta wynosiła 6,75kg/osobę. Suma 
emisji PM10 na jednostkę powierzchni równieŜ była stosunkowo niska i wyniosła średnio 0,75 
Mg/km2.  
 
Emisja ze źródeł objętych pozwoleniami na emisję na terenie gminy Kowala przedstawia się 
następująco: 

Tabela 7. Emisja ze źródeł przemysłowych na terenie gminy Kowala 

Zanieczyszczenie Ilość (Mg/rok) 
pył 25,34 
dwutlenek siarki 23,02 
dwutlenek azotu 26,42 
tlenek węgla 3,10 
alkohol izobutylowy 0,4 
octan butylu 1,08 
octan etylu 0,36 
akroleina 0,002 
2-etoksyetanol-1 0,03 
toluen 0,00922 
aceton 0,0587 
formaldehyd 0,02841 
benzo/a/piren 0,00000524 
metyloetyloketon 0,02885 
fenol 0,04128 

 
Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu radomskiego umoŜliwiają badania 
przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura 
w Radomiu oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. Na terenie gminy 
Kowala nie prowadzono pomiaru stęŜeń zanieczyszczeń, stąd w dalszej części przedstawiono wyniki 
uzyskane dla powiatu radomskiego. W 2004 roku prowadzono pomiary opadu pyłu w 10 punktach 
zlokalizowanych na terenie gmin: IłŜa, Pionki, Skaryszew, Wierzbica oraz badania stęŜeń benzenu 
w 1 punkcie – w Pionkach. W ocenie rocznej za lata 2005,i 2006 i 2007 rok jako podstawową metodę 
szacowania wyników zastosowano modelowanie matematyczne (dla SO2, NO2, PM10, NOx), 
a następnie podobieństwo stref, metody szacunkowe i szacowanie na podstawie danych o emisji 
(dla CO, ołowiu, ozonu). W 2005 roku wykonano pomiar stęŜenia benzenu w 1 punkcie. 
 
Zanieczyszczenia, dla których ustalone są normy ze względu na ochronę zdrowia ludzi podaje 
poniŜsza tabela. 

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla ochrony zdrowia ludzi 
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Substancja 

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 
substancji w 
powietrzu 
[µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 
przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Oznaczenie 
dopuszczalnego 
poziomu 
substancji w 
powietrza 

Benzen rok 5 - Da 
1 godz.. 200 18 razy D1 Dwutlenek azotu 

(NO2) rok 40 - Da 
1 godz. 350 24 razy D1 Dwutlenek siarki 

(SO2) 24 godz. 150 
od 2005 r. 125 

3 razy D24 

Ołów (Pb) rok 0,5 - Da 
Ozon (O3) 8 godz. 120                  60 dni  

od 2005r.  25 dni  
D8h 

24 godz. 50 35 razy D24h Pył zawieszony 
PM10 rok 40 - Da 
Tlenek węgla (CO) 8 godz. 10000 - Dm8h 

 
W tabeli nie zawarto marginesów tolerancji stosowanych w bieŜącej ocenie jakości powietrza, które 
będą obowiązywać jeszcze kilka lat (maksymalnie do 2010 roku w przypadku benzenu i dwutlenku 
azotu).  

 
Wyniki opadu pyłu w 2002 roku  sytuowały się w przedziale 40,8 ÷ 132,0 g/(m2 / rok) i były znacznie 
niŜsze niŜ dopuszczalne – 20,4 ÷ 66,0 % wartości określonych rozporządzeniem. 
 
Wyniki opadu pyłu w 2004 roku sytuowały się w przedziale 26,1÷107,6 g/(m2 · rok) i były znacznie 
niŜsze niŜ dopuszczalne  -  13,1÷53,8 % wartości określone rozporządzeniem. Niemniej, opad pyłu 
w 2004 roku był w większości przypadków nieznacznie wyŜszy niŜ w 2002 roku. Dotyczy to 
większości stanowisk pomiarowych, z wyjątkiem Rzeczowa i Wierzbicy – osiedle, gdzie opad pyłu 
w 2004 roku był niŜszy niŜ w 2002 roku. 

Tabela 9. Wyniki pomiarów opadu pyłu w latach 2002 i 2004 

Lokalizacja punktu 2002 rok 2004 rok 

gmina miejscowość Opad pyłu 
[g/m2 ·rok] 

IłŜa ul.Kampanii Wrześniowej 4 63,6 65,8 
IłŜa 

IłŜa ul. Powstania Styczniowego 15 - 105,8 
Pionki ul. Moniuszki 1 50,2  
Pionki ul. Zwoleńska 1 - 41,4 Pionki 
Pionki ul. Leśna 1 - 26,1- 

Skaryszew Skaryszew ul. Słowackiego 6 78,8 96,8 
Wierzbica Cementownia 65,8 83,1 
Wierzbica Osiedle (PKS) 72 42,6 36,8 
Wierzbica ul. Partyzantów 26 132,0 - 
Wierzbica Stara 26 - 107,6 
Rzeczków (PKS) 17 41,9 41,0 

Wierzbica 

Dąbrówka Warszawska 74 40,8 53,8 
 

Na terenie powiatu radomskiego badania stęŜenia benzenu przeprowadzono w 2002 roku wiosną 
i zimą w 2 punktach pomiarowych: 
 
• Pionki, ul. Kolejowa (budynek Urzędu Miasta) – tło miejskie, 
• Wolanów (budynek Urzędu Gminy) – wpływ komunikacji 
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Wyniki analiz wykazały, iŜ wartości stęŜeń benzenu zarówno w Pionkach jak i w Wolanowie był na 
poziomie niskim: 

I seria badawcza 

• Pionki, ul. Kolejowa - 2,06 µg/m3 
• Wolanów - 0,77 µg/m3 

II seria badawcza 
• Pionki, ul. Kolejowa - 2,5 µg/m3 
• Wolanów - 2,3 µg/m3 

 
  
W 2004 roku mierzono stęŜenie benzenu metodą pasywną w 1 punkcie pomiarowym: 
 
• Pionki, ul. Kolejowa (budynek Urzędu Miasta) - tło miejskie. 
 
Średnia z roku 2004 wyniosła 1,3 µg/m3, co stanowi 26 % wartości dopuszczalnej. 
 
W 2005 roku badania benzenu przeprowadzono metodą pasywną w 1 punkcie pomiarowym: 
 
• Pionki, ul. Kolejowa (budynek Urzędu Miasta) - tło miejskie. 
 
Średnia z roku 2005 wyniosła 2,7 µg/m3, co stanowi 54 % wartości dopuszczalnej. 
 
Z pomiarów wynika, Ŝe stęŜenie benzenu utrzymuje się na stałym poziomie i nie przekracza stęŜeń 
dopuszczalnych. 
 
PoniŜej przedstawiono interpretacje wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza dla regionu 
radomskiego za rok 2006: 
 
 

 
 

Rysunek 4. Rozkład stęŜeń SO2 – 1h (percentyl 99,2) na obszarze regionu radomskiego  
(cel ochrona zdrowia) 
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Rysunek 5. Rozkład stęŜeń SO2 – 24 h (percentyl 99,2) na obszarze regionu radomskiego (cel ochrona 
zdrowia) 
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Rysunek 6. Rozkład stęŜeń NO2 – 1 h (percentyl 99,2) na obszarze regionu radomskiego  
(cel ochrona zdrowia) 

 
 

 
Rysunek 7. Rozkład stęŜeń NO2 rok (percentyl 99,2) na obszarze regionu radomskiego  

(cel ochrona zdrowia) 
 
 
 
 

 
Rysunek 8. Rozkład stęŜeń PM10 – 24 h (percentyl 90,4) na obszarze regionu radomskiego  

(cel ochrona zdrowia) 
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Rysunek 9. Rozkład stęŜeń PM10 – rok na obszarze regionu radomskiego  

(cel ochrona zdrowia) 
 
 
 

 
Rysunek 10. Rozkład stęŜeń SO2 – rok na obszarze regionu radomskiego  

(cel ochrona roślin) 
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Rysunek 11. Rozkład stęŜeń NOx – rok na obszarze regionu radomskiego  

(cel ochrona roślin) 
 

Zgodnie z opracowaniem „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raporty za 
rok 2004, 2005 i 2006” wykonanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Warszawie, klasyfikacja strefy powiatu radomskiego w latach 2004 – 2006 przedstawiała się 
następująco: 
 
ze względu na ochronę zdrowia: 

Nazwa substancji Wynikowa klasa strefy dla poszczególnych substancji Klasa ogólna 

Benzen A 

Dwutlenek azotu A 

Dwutlenek siarki A 

Ołów A 

Ozon A 

Pył zawieszony PM10 A 

Tlenek węgla A 

A 

 
ze względu na ochronę roślin: 

Nazwa substancji Wynikowa klasa strefy dla poszczególnych substancji Klasa ogólna 

Dwutlenek azotu A 

Dwutlenek siarki A 

Ozon A 

A 

 
NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe strefa Miasta Radom została zaklasyfikowana w 2006 roku do klasy C, 
ze względu na przekroczone stęŜenia pyłu zawieszonego PM10. Powiat radomski jest naraŜony na 
transport zanieczyszczeń z terenów bardziej zanieczyszczonych, przemieszczonych zgodnie 
z aktualnymi kierunkami wiatrów. 
 
W 2008 roku zmieniono układ stref w Województwie Mazowieckim (rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310) oraz wprowadzono nowe poziomy odniesienia, zgodnie 
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z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych 
substancji w powietrzu – Dz.U. z 2008 r. Nr47 poz. 281. Gmina Kowala przypisana została do strefy 
radomsko – zwoleńskiej o kodzie PL.14.16.z.05.  
 
W wyniku przeprowadzonej przez WIOŚ “Oceny rocznej jakości powietrza w roku 2007 
w województwie mazowieckim” zakwalifikowano strefę radomsko – zwoleńską do klasy C (łącznie 
z całym województwem mazowieckim), ze względu na przekroczone poziomy docelowe dla 
benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia. StęŜenia pozostałych badanych substancji nie 
przekroczyły wartości dopuszczalnych. Poza tym na obszarze województwa (strefa mazowiecka) 
wystąpiło równieŜ przekroczenie poziomu docelowego ozonu według kryterium ochrony zdrowia 
(stacja Granica – KPN). W związku z powyŜszym istnieje wymóg ustawowy (art. 91 pkt.5 ustawy 
Prawo ochrony środowiska) opracowania Programów ochrony powietrza dla: 
 

− benzo/a/pirenu (cały obszar województwa mazowieckiego) 
− ozonu troposferycznego (cały obszar województwa mazowieckiego). 

 
Odory 
 
Osobnym problemem związanym z jakością powietrza atmosferycznego są odory. Odory wiąŜą się 
z dyskomfortem związanym z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza 
atmosferycznego. Uwzględnić naleŜy jednak fakt, Ŝe uciąŜliwość odorów jest odczuwalna 
subiektywnie. Z uwagi na brak obowiązujących metodyk pomiaru odorów, jak równieŜ jednostek 
pomiaru i norm dopuszczalnych, nie moŜna jednoznacznie określić zasięgu ani stopnia uciąŜliwości 
odorowej zwłaszcza w przypadku okresowości występowania tego zjawiska. W ustawie prawo 
ochrony środowiska zamieszczona została delegacja prawna do wydania rozporządzenia określającego 
dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu i dopuszczalna częstotliwość 
przekroczenia powyŜszego poziomu. StęŜenia niektórych substancji zapachowych juŜ teraz zostały 
ujęte w normy (amoniak, siarkowodór, merkaptany i piryny), jednak na terenie gminy Kowala  
badania tego typu nie były prowadzone. 
 
Na terenie gminy odory mają głównie oddziaływanie lokalne. Do źródeł wytwarzających gazy 
złowonne (odory) na terenie gminy moŜna zaliczyć: 
 
• procesy technologiczne prowadzone w niektórych zakładach produkcyjnych, 
• zbiorniki bezodpływowe ścieków (szamba), szczególnie nieszczelne, 
• niezorganizowane źródła emisji gazów złowonnych z indywidualnych palenisk domowych 

(pochodzące np. ze spalania butelek plastikowych typu PET, gumy w paleniskach domowych). 
 
Zmienność stęŜeń zanieczyszczeń w ciągu roku  
 
StęŜenia zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z warunkami klimatycznymi. 
Na podwyŜszenie stęŜeń większości zanieczyszczeń wpływają: niska temperatura, znikome opady 
atmosferyczne oraz słaby wiatr. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla 
jest spalanie paliw w celach grzewczych, dlatego teŜ stęŜenia tych zanieczyszczeń cechuje duŜa 
zmienność sezonowa zaleŜna od temperatury powietrza i konieczności ogrzewania pomieszczeń. 
Emisja dwutlenku siarki powstaje głównie ze spalania paliw. Dominujący udział w zanieczyszczaniu 
ma spalanie węgla, koksu oraz olejów opałowych. ZuŜycie tych paliw jest maksymalne w czasie 
jesiennym i zimowym, stąd teŜ zdecydowanie większe jest zasiarczenie atmosfery w tym okresie. 
Pomiary SO2 wykazują wyŜsze zanieczyszczenie powietrza w czasie zimy.  
 
Zmienność sezonową wykazuje równieŜ pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości stęŜeń 
w miesiącach zimnych są wyŜsze niŜ w miesiącach ciepłych. Jednak róŜnice w wielkościach stęŜeń 
pomiędzy sezonami są niŜsze niŜ w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeń istotny jest 
równieŜ wpływ innych źródeł zanieczyszczeń, niŜ procesy spalania w celach grzewczych. 
W stęŜeniach pyłu duŜą rolę odgrywa emisja tzw. “niezorganizowana” np. pylenie ze 



 
43 

źle zagospodarowanych obszarów, pokrytych kurzem ulic. W stęŜeniach dwutlenku azotu poza emisją 
z procesów spalania występuje równieŜ emisja tlenków azotu ze środków transportu.  
 
6.2.2. Program poprawy dla sektora: Powietrze atmosferyczne 

Cel długoterminowy do 2015 roku: 

DąŜenie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego,  
zgodnego z obowiązującymi normami 

 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 

1. Propagowanie eliminowania węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach 
domowych. 

2. Promocja ekologicznych nośników energii. 
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej. 
4. Kontynuacja gazyfikacji terenu gminy. 
5. Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
6. Tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego. 
7. Wyznaczanie układu ścieŜek rowerowych. 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2011: 
 
1. DąŜenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
2. DąŜenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji. 
 
Strategia osiągania celów i kierunki działań 
 
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez 
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 
najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  
 
Za najwaŜniejsze kierunki działań prowadzące do poprawy jakości powietrza uznać naleŜy: 
 

− inwentaryzację źródeł niskiej emisji jako element prowadzący do ich modernizacji bądź 
likwidacji, 

− wspieranie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
− prowadzenie kontroli jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń, dla których obowiązują 

standardy jakości powietrza (zadanie WIOŚ) 
 
W róŜnych rejonach gminy zagroŜenia jakości powietrza związane są z róŜnymi sektorami 
oddziaływania, jednakŜe, jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane 
z wytwarzaniem i uŜytkowaniem ciepła oraz energii. Najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony 
środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia zuŜycia 
paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, olej, 
energie elektryczną lub energię odnawialną, np. wodną). 
 
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia 
gospodarki cieplnej wyróŜnić moŜna dwa kierunki działań: 
 
- Wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych -  modernizacje 
budynków mieszkalnych, publicznych i innych.  
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Termoizolacja budynków wpływa na zmniejszenie zuŜycia energii i tym samym przynosi wymierne 
korzyści w postaci finansowej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Gmina będzie modernizować 
budynki uŜyteczności publicznej takŜe pod względem termoizolacyjnym. Termoizolacją budynków 
prywatnych zajmują się ich właściciele. Wsparcie termoizolacji budynków jednorodzinnych naleŜy 
rozwaŜyć poprzez moŜliwość zwolnień z podatków od nieruchomości oraz poprzez fachową 
informację o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na 
preferencyjnych warunkach np.: z WFOŚiGW czy Banku Ochrony Środowiska SA. Proponuje się 
zorganizowanie punktu informacji lub wydanie ulotek informacyjnych, skąd zainteresowani mogliby 
uzyskać informacje, jakie naleŜy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na 
preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku 
Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk 
domowych. 
 
Nie bez znaczenia będzie dokonana przy tej okazji poprawa estetyki tych budynków dzięki wymianie 
okien i drzwi oraz zmianie elewacji. Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli 
budynków, takŜe dla podwyŜszenia komfortu i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. 
 
- Modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 
indywidualnych palenisk domowych. 
 
W gospodarce cieplnej duŜe znaczenie mają uwarunkowania rynkowe (stały w ostatnich latach wzrost 
cen gazu), stąd teŜ wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest moŜliwe. Eliminacja pieców 
węglowych w gospodarstwach indywidualnych moŜe okazać się skomplikowana, niemniej naleŜy 
opracować system zachęt finansowych, np. moŜliwość częściowych zwolnień z podatków od 
nieruchomości dla osób decydujących się na zmianę paliwa na ekologiczne. 
 
Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego uzasadnienia 
rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. NaleŜy natomiast zwiększać stopień gazyfikacji gminy, 
co zmieni zapewne strukturę ogrzewania indywidualnych budynków na korzyść ekologicznych 
nośników energii. Ocenia się, Ŝe obecny układ sieci gazowej w pełni wystarczy na zaspokojenie 
potrzeb gminy zaopatrzenia w gaz, zarówno dla istniejącego, jak i projektowanego programu 
mieszkaniowego – usługowego. Wymagana jest jedynie rozbudowa sieci średniego i niskiego 
ciśnienia na obszary do tej pory nie zgazyfikowane. Konieczne jest opracowanie  „ZałoŜeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe gminy Kowala”, który wytyczy kierunki 
i określi moŜliwości rozwoju systemu cieplnego gminy.  
 
W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zadaniem samorządu byłoby wspieranie 
takich przedsięwzięć, począwszy od dofinansowania, ulg w podatkach lokalnych, a skończywszy na 
pomocy w uzyskaniu dofinansowania przez instytucje zewnętrzne. Gmina moŜe równieŜ zająć się 
poszukiwaniem inwestorów zainteresowanych uruchomieniem takich urządzeń na większą skalę.  
 
Pewną poprawę jakości powietrza moŜna uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co w przeszłości 
było częstą praktyką. NaleŜy konsekwentne przestrzegać zakazu spalania traw i odpadów na 
powierzchni ziemi (kontrola przez pracowników Urzędu Gminy) 
 
Zaleca się takŜe opracowanie „ZałoŜeń do programu ograniczania niskiej emisji w gminie Kowala”. 
 
Emisja komunikacyjna jest najbardziej uciąŜliwa dla mieszkańców ulic połoŜonych przy ruchliwych 
trasach komunikacyjnych i w gęstej zabudowie mieszkalnej. MoŜliwe jest prowadzenie wielu działań 
poprawiających stan powietrza niezaleŜnych od starań władz gminnych i powiatowych (poprawa stanu 
technicznego samochodów, polepszenie jakości benzyny). MoŜna zmniejszyć emisję zanieczyszczeń 
komunikacyjnych poprzez następujące działania:  
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� poprawa infrastruktury drogowej, co pozwoli na poprawę płynności ruchu i zmniejszenie ilości 
zatrzymań pojazdów, 

� utrzymywanie czystości nawierzchni dróg, szczególnie w okresach suchych, 
� tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, 
� wprowadzenie stref ograniczonego ruchu dla centralnej części gminy,  
� budowa ścieŜek rowerowych, stanowiących alternatywę do transportu samochodowego, 
� eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm odnośnie emisji 

zanieczyszczeń, 
� rozwój i promocja komunikacji zbiorowej, 
� zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania dróg lub budowy parkingów (np. ŜuŜli, 

popiołów), 
� promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, 

korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu), 
� ułatwianie dojazdu do róŜnych miejsc i obiektów wewnątrz gminy poprzez odpowiednie ich 

oznakowanie, 
� ułatwianie wyjazdu z gminy do innych miejscowości poprzez ich dobre oznakowanie, 
� budowa obwodnicy gminy. 
 
Ruch samochodów ciągnie za sobą turbulentną smugę zanieczyszczonego powietrza. StęŜenie 
zanieczyszczeń, głównie tlenków azotu spada gwałtownie w odległości 50 - 60 m. od jezdni. Fakt ten 
powinien być uwzględniony w projekcie nowej zabudowy, którą naleŜy lokalizować w odległości nie 
mniejszej niŜ 60 m. od głównych tras komunikacji drogowej. W związku z poprawą stanu powietrza 
istotne są takŜe instrumenty planistyczne, a mianowicie takie lokalizowanie nowej zabudowy, aby 
powodować rozproszenie zanieczyszczeń przez przewietrzanie terenu i tworzenie wolnych korytarzy 
dla swobodnego ruchu powietrza. Zapisy takie powinny znaleźć się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W celu zmniejszenia dyskomfortu powstającego w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do 
powietrza, proponuje się następujące działania:  
 
• zaniechanie lokalizowania w pobliŜu wymienionych obiektów nowej zabudowy jedno- lub 

wielorodzinnej, 
• rozszerzanie pasów zieleni izolacyjnej 
• edukację ekologiczną wśród mieszkańców na temat spalania odpadów. 
 
 
6.3. Ochrona przed hałasem 
 
6.3.1.  Stan aktualny 
 
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku 
z rozwojem, głównie komunikacji. Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej 
uciąŜliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. 
 
Hałas na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 3 ust. 4 i 5 Dz. U. Nr 62 poz. 627) jest 
jednym z rodzajów zanieczyszczeń, do którego zaliczane są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 
16000 Hz. W myśl tego dźwiękiem nazywamy falę elektromagnetyczną, która rozchodząc się 
w ośrodku jakim jest powietrze zaburza (powoduje drgania) cząsteczki się tam znajdujące. 
Do podstawowych parametrów opisujących ten stan są ciśnienie oraz częstotliwość drgań. Ze względu 
na sposób słyszenia dźwięków przez człowieka (człowiek słyszy dźwięki w skali logarytmicznej) 
wprowadzono pojęcie poziomu ciśnienia zdefiniowanego jako L = 10 log (P2/P02) [dB].  
 
Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzanie MŚ z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8, 
poz. 81). Wartości progowe poziomów hałasu wyraŜone są za pomocą równowaŜonego poziomu 
hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup 
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źródeł hałasu, a takŜe startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory 
dziennej i nocnej.  
 
Poziomy dopuszczalne oraz wartości progowe przedstawione są w poniŜszych tabelach. 

Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu (z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania 

i przeloty statków powietrznych) 

Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony równowaŜnym poziomem 
dźwięku A w dB 

 

drogi lub linie kolejowe*) 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu pora dnia - 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
16 godzinom 

pora nocy - 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

pora dnia - 
przedział 

czasu odniesienia 
równy 

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 

następującym 

pora nocy - 
przedział 

czasu odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 
 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieŜy 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w gminych 

55 50 50 40 

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami rzemieślniczymi 
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 
miastem 
d. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4 
 
 
 
 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyŜej 100 tys. mieszkańców ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

65 
 

55 
 

55 
 

45 

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym. 

Tabela 11. Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku 

Wartość progowa poziomu hałasu wyraŜona równowaŜnym poziomem 
dźwięku A w dB 
drogi lub linie kolejowe*) 

 
 

pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

  
 
 
 
 
 
 
 
Lp. 

 
 
 
 
 
 
Przeznaczenie terenu 

pora dnia 
(przedział 
czasu odniesienia 
równy 16 
godzinom) 
 

pora nocy 
(przedział 
czasu odniesienia 
równy 8 
godzinom) 
 

pora dnia (przedział 
czasu odniesienia 
równy 8 najmniej 
korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym) 

pora nocy 
(przedział 
czasu odniesienia 
równy jednej, 
najmniej 
korzystnej 
godzinie nocy) 

1 
 
 

Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

45 
 

2 Tereny 60 50 - - 
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 wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

 
 

3 
 

1) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieŜy, 
2) Tereny zabudowy szpitalnej i 
domów opieki społecznej. 

 
 
65 

 
 
60 

 
 
60 

 
 
50 
 
 

4 
 

Tereny zabudowy  mieszkaniowej 
 

75 
 

67 
 

67 
 

57 
 

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem 
drogowym. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów 
hałasu (Dziennik Ustaw Nr 8 poz. 81) 
 
Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku dzieli się na hałas komunikacyjny 
(drogowy, kolejowy, lotniczy), hałas komunalny i hałas przemysłowy.  
 
Hałas komunikacyjny 
 
Hałas komunikacyjny wiąŜe się z transportem kolejowym i samochodowym. Spośród wymienionych 
rodzajów transportu, komunikacja drogowa naleŜy do najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu 
w środowisku, co wynika przede wszystkim z powszechności jej występowania i czasu oddziaływania. 
Co więcej, intensyfikacja ruchu drogowego jest jedną z głównych przyczyn zwiększającego się na 
przestrzeni ostatnich lat zagroŜenia hałasem. Na stopień uciąŜliwości tras komunikacyjnych wpływ 
mają takie czynniki jak: natęŜenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj 
i stan techniczny nawierzchni.  
 
Charakter gminy Kowala, z dobrze rozwiniętą siecią dróg, niezadowalającym stanem dróg 
i wzmoŜonym ruchem w kierunku wschodnim, południowym i północnym sprawia, Ŝe głównym 
źródłem hałasu jest komunikacja drogowa i kolejowa. Poziom hałasu wzrasta systematycznie, wraz ze 
zwiększaniem się ilości pojazdów poruszających się po drogach gminy. Szacuje się, Ŝe natęŜenie 
ruchu drogowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło trzykrotnie. 
 
Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej na terenie zurbanizowanych dochodzą do 75-90 dB, 
przy dopuszczalnych natęŜeniach hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 50 
dB w porze nocnej i do 60 dB w porze dziennej.  
 
Na terenie gminy nie były prowadzone badania hałasu. JednakŜe, moŜna oszacować wielkości hałasu 
na podstawie wyników badań prowadzonych w miejscowościach powiatu radomskiego i o podobnej 
strukturze zabudowy oraz natęŜeniu ruchu pojazdów. Pomiary hałasu drogowego na terenie powiatu 
radomskiego przeprowadzono w 2005 roku w dwóch punktach zlokalizowanych: 
 
− w miejscowości Pastwiska k/IłŜy (droga krajowa nr 9), 
− w miejscowości Laskowice (droga krajowa nr 12). 
 
Badania prowadzono w dwóch seriach pomiarowych: wiosną i jesienią.  
 
Stan akustyczny oceniono odnosząc wyniki badań do wartości dopuszczalnych, zamieszczonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). Zawarto 
w nim dopuszczalne wartości poziomów dźwięku przypisane róŜnego rodzaju terenom wymagającym 
ochrony. 
 
Wyniki pomiarów przedstawiono w poniŜszych tabelach: 
 



 
48 

Tabela 12. Zestawienie wyników badań hałasu drogowego na terenie powiatu radomskiego (wiosna)  
w 2005 roku 

Miejscowość Zmierzony poziom dźwięku 
[dB] 

Przekroczenie 
[dB] 

noc 62,2 12,2 Pastwiska 
dzień 64,8 4,8 
noc 70,5 20,5 Lasowice 

dzień 72,8 12,8 
 

Tabela 13. Zestawienie wyników badań hałasu drogowego na terenie powiatu radomskiego (jesień)  
w 2005 roku 

Miejscowość Zmierzony poziom dźwięku 
[dB] 

Przekroczenie 
[dB] 

noc 65,3 5,3 Pastwiska 
dzień 67,5 7,5 
noc 70,8 20,8 Lasowice 

dzień 71,3 11,3 
 
Jak wynika z powyŜszych tabeli, we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu 
radomskiego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. NatęŜenie 
hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wynosiło w miejscowości Laskowice powyŜej 70 dB, 
przekraczając tym samym normę o około 20 dB (noc) i 11-12 dB (dzień). Nieco niŜsze było natęŜenie 
hałasu w miejscowości Pastwiska (od 62,2 do 67,5 dB). Analiza porównawcza natęŜenia hałasu 
wiosną i jesienią nie wykazała większych róŜnic.  
 
W 2006 roku pomiary monitoringowe hałasu drogowego na terenie powiatu radomskiego  
przeprowadzono w 2006 roku w trzech  punktach zlokalizowanych przy trasie E-77: 
 
− w miejscowości Jedlińsk, 
− w miejscowości Zaborów, 
− w miejscowości Stary Gózd. 
 
Wyniki pomiarów przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Tabela 14. Zestawienie wyników badań hałasu drogowego na terenie powiatu radomskiego (jesień)  
w 2006 roku 

Pora dnia Pora nocy 

Miejscowość 
Ulica 

(Miejsce) 
Data 

pomiaru LAeq1) 
dla 

pory 
dnia  
[dB] 

∆ 
Laeq2)  
[dB] 

Liczba 
samochodów 
osobowych  

[poj/h] 

Liczba 
samochodów 
cięŜarowych  

 [poj/h] 

LAeq 
dla 

pory 
nocy   
[dB] 

∆ 
LAeq  
[dB] 

Liczba 
samochodów 
osobowych  

  [poj/h] 

Liczba 
samochodów 
cięŜarowych  

  [poj/h] 

Jedlińsk 
Droga 

krajowa 
nr E77 

11-05-
2006 74,8 2,0 1252 276 72,6 2,0 297 186 

Jedlińsk 
Droga 

krajowa 
nr E77 

22-09-
2006 75,2 2,0 1366 287 73,0 2,0 465 131 

Stary Gózd 
Droga 

krajowa 
nr E77 

01-06-
2006 74,7 2,0 1034 248 73,4 2,0 243 173 
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Pora dnia Pora nocy 

Miejscowość 
Ulica 

(Miejsce) 
Data 

pomiaru LAeq1) 
dla 

pory 
dnia  
[dB] 

∆ 
Laeq2)  
[dB] 

Liczba 
samochodów 
osobowych  

[poj/h] 

Liczba 
samochodów 
cięŜarowych  

 [poj/h] 

LAeq 
dla 

pory 
nocy   
[dB] 

∆ 
LAeq  
[dB] 

Liczba 
samochodów 
osobowych  

  [poj/h] 

Liczba 
samochodów 
cięŜarowych  

  [poj/h] 

Stary Gózd 
Droga 

krajowa 
nr E77 

10-11-
2006 74,7 2,0 1377 333 73,7 2,0 261 191 

Zaborów 
Droga 

krajowa 
nr E77 

01-06-
2006 74,9 2,0 1028 255 74,0 2,0 411 158 

Zaborów 
Droga 

krajowa 
nr E77 

12-10-
2006 75,6 2,0 1395 240 74,2 2,0 416 183 

1) ∆ LAeq – niepewność równowaŜnego poziomu dźwięku 

Jak wynika z powyŜszej tabeli, we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu 
radomskiego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. NatęŜenie 
hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wynosiło powyŜej 70 dB. Analiza porównawcza natęŜenia 
hałasu wiosną i jesienią nie wykazała większych róŜnic. MoŜna przypuszczać, Ŝe równieŜ na terenie 
gminy Kowala, w otoczeniu głównych dróg hałas komunikacyjny jest wyŜszy od dopuszczalnego. 
 
Hałas kolejowy na terenie gminy ma marginalne znaczenie ze względu na mniejszą gęstość sieci 
trakcyjnej, mniejsze natęŜenie ruchu oraz, w większości, usytuowanie linii w terenach o słabej 
gęstości zabudowy.  
 
Hałas komunalny 
 
Szacuje się, Ŝe w skali kraju około 25% mieszkańców jest naraŜona na ponadnormatywny hałas 
w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów i konstrukcji 
budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, 
wywoŜenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową. Istotnym źródłem hałasu jest sprzęt 
grający uŜywany przez mieszkańców gminy w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji. 
Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciąŜliwy hałas wewnątrz budynku, 
spowodowany wadliwym funkcjonowaniem np. hydroforów, pieców. Często powodem hałasu 
wewnątrz budynków mieszkalnych jest lokalizacja w pomieszczeniach piwnicznych lokali 
usługowych typu introligatornie, pub czy dyskoteka. Według polskiej normy, poziom hałasu 
pochodzący od instalacji i urządzeń budynku moŜe wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB. 
 
Hałas przemysłowy 
 
Hałas przemysłowy na terenie gminy stanowi zagroŜenie o charakterze lokalnym, występujące 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciąŜliwy głównie dla 
budynków zlokalizowanych w pobliŜu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest 
kształtowany indywidualnie dla kaŜdego obiektu i zaleŜy od parku maszynowego, zastosowanej 
izolacji hal produkcyjnych, a takŜe prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji 
urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal przemysłowych hałas moŜe osiągać 
poziom 80 - 125 dB i w znacznym stopniu przenosić się na tereny sąsiadujące. W sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciąŜliwe) do 90 dB 
(bardzo uciąŜliwe). W przypadku oddziaływań związanych z hałasem przemysłowym nie występują 
na terenie gminy przypadki przekroczeń norm poza terenami zakładów.  
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6.3.2.  Program działań dla sektora: Ochrona przed hałasem  
 
Cel długoterminowy do 2015 roku: 
 

DąŜenie do zmniejszenia komunikacyjnej uciąŜliwości akustycznej  
i rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie 

 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 

1. Propagowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu 
i przenikaniu hałasu do środowiska. 

2. Edukacja i informacja na temat metod ograniczania emisji hałasu komunalnego 
3. Preferowanie małokonfliktowych pod względem uciąŜliwości akustycznej lokalizacji 

obiektów przemysłowych przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego 
i w procedurach inwestycyjnych. 

 
Cele średnioterminowe i krótkoterminowe do roku 2014 i 2010: 
 
1. DąŜenie do ograniczenia poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natęŜenie odczuwane jest jako 

uciąŜliwe, szczególnie na obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej. 
2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. 
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia usługowego i robót budowlanych. 
4. Rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie Kowala. 
 
Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 
poz. 627) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co 
najmniej na tym poziomie i zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest 
on dotrzymany.  
 
Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w zaleŜności od 
rodzajów terenu (zabudowa mieszkaniowa, tereny uzdrowiskowe, rekreacyjno – wypoczynkowe, 
szpitale oraz domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci), z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu. Poziomy te 
określone zostały dla pory dnia i nocy. 
 
Ochrona przed hałasem polega na: 
 
� zapobieganiu jego powstawania, 
� zapobieganiu jego przenikania do środowiska. 
 
Podstawowym zadaniem dla gminy Kowala jest rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie 
i inwentaryzacja miejsc, gdzie występują przekroczenia hałasu. Zadanie to powinno być cyklicznie 
aktualizowane. Do tej pory nie prowadzono dokładnego rozpoznania zagroŜenia hałasem, stąd teŜ 
wyznaczenie działań prewencyjno – naprawczych uzaleŜnione będzie od szczegółowego rozpoznania 
stanu aktualnego. Z uwagi na fakt, Ŝe główną uciąŜliwość powoduje ruch samochodowy na głównych 
i przelotowych drogach w gminie, naleŜy się skupić głównie na badaniu wpływu szlaków 
komunikacyjnych na klimat akustyczny gminy. Zadanie to wykonuje WIOŚ. 
 
W planowaniu przestrzennym naleŜy przyjąć zasadę stosowania natęŜenia hałasu jako jedno 
z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
naleŜy wprowadzić zasady kształtowania komfortu akustycznego oraz kreować ten komfort 
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szczególnie na terenach o wysokich walorach rekreacyjno – krajobrazowych.  NaleŜy stworzyć jasną 
wizję obszarów wymagających zapewnienia komfortu akustycznego i zapewnienie właściwego ich 
rozdziału od obszarów niewymagających komfortu. Istotne jest równieŜ umieszczanie informacji 
o stanie akustycznym środowiska i standardach akustycznych w opracowaniach ekofizjograficznych, 
prognozach do planów miejscowych oraz samych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Prewencją jest równieŜ pilnowanie prawidłowości przebiegu procedur w sprawie ocen oddziaływania 
na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy. 
 
Zalecanym działaniem jest zmniejszenie liczby osób naraŜonych na nadmierny hałas. W tym celu 
w miejscach, w których występują uciąŜliwe źródła hałasu, zlokalizowane w pobliŜu gęstej zabudowy 
mieszkaniowej lub terenów wykorzystywanych do wypoczynku konieczne będzie zastosowanie 
środków wyciszających, głównie zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gęste krzewy 
i drzewa). NaleŜy takŜe propagować stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych 
o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Dobrą metodą redukcji hałasu jest wymiana okien na 
dźwiękoizolacyjne, które zapewnią warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń 
zamkniętych. Wymagania dotyczące izolacyjności okien według wymagań normy zaleŜą od poziomu 
dźwięku hałasu samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz ośmiu godziny 
nocy. Kolejnym działaniem moŜe być zmiana funkcji lokali w budynkach połoŜonych przy głównych 
ciągach komunikacyjnych (z mieszkalnej na usługową). W celu ochrony przed hałasem naleŜy przyjąć 
zasięg stref uciąŜliwości szlaków komunikacyjnych, w zasięgu których: 
 
♦ wyklucza się lokalizację obiektów słuŜby zdrowia i oświaty, 
♦ dopuszcza się lokalizowanie obiektów mieszkalnych i usługowych po warunkiem zabezpieczenia 

przeciwhałasowego pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN 7 dB – 02151. 
 
PoniewaŜ głównym źródłem hałasu w mieście jest komunikacja, konieczna jest koordynacja działań 
wszystkich słuŜb i organów w celu ograniczania liczby pojazdów powodujących szczególny hałas, 
a takŜe: 

− systematyczne usprawnianie ruchu drogowego,  
− budowę nowych odcinków dróg z zapewnieniem właściwej ochrony przed hałasem juŜ 

w fazie realizacji inwestycji, 
− modernizację nawierzchni istniejących ze zwróceniem szczególnej uwagi na dobór 

nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Zastosowanie cichych 
nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 
5 dB.  

 
W celu usprawnienia komunikacji, a tym samym ograniczenia hałasu pochodzenia komunikacyjnego 
planuje się następujące działania ogólne: 
 
� analiza i wprowadzenie koniecznych zmian w inŜynierii ruchu drogowego, aby zapewnić poprawę 

płynności ruchu i zmniejszenie ilości zatrzymań, 
� systematyczne modernizowanie istniejącej sieci ulic, połączone z doprowadzeniem ich 

parametrów technicznych do stanu odpowiadającego funkcji ulicy lub jej odcinka (dla gminy 
dotyczyć to będzie wyłącznie dróg gminnych), m.in. projektowanie dróg z uwzględnieniem 
moŜliwie małych pochyleń podłuŜnych, mało szorstkich nawierzchni oraz elementów drogi 
redukujących hałas (np. prowadzenie drogi w głębokim wykopie, w newralgicznych punktach 
trasy), 

� usprawnienie połączeń komunikacyjnych gminy z Radomiem i lokalnymi ośrodkami 
regionalnymi, a takŜe sąsiednimi ośrodkami gminnymi (wymaga to współpracy ponadlokalnej, 
takŜe z prywatnymi przewoźnikami), 

� sukcesywna budowa i uwzględnianie w trakcie ewentualnej modernizacji ulic ścieŜek 
rowerowych, umoŜliwiających połączenie kaŜdej dzielnicy gminy z centrum i połączeń pomiędzy 
poszczególnymi dzielnicami oraz moŜliwość podłączenia się do oznakowanej sieci dróg 
w sąsiednich gminach, 
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� w miarę polepszania stanu dróg uruchamianie nowych linii autobusowych, a przystanki 
komunikacji zbiorowej lokalizować w miejscach wynikających z potrzeb społecznych przy 
uwzględnieniu zasad z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 1233), 

� dąŜenie do powiązania usług komunikacji autobusowej z komunikacją kolejową, 
� funkcjonowanie zaplecza technicznego motoryzacji (miejsc obsługi podróŜnych), 
� budowa odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w pobliŜu centrum gminy i skupiskach  

usługowych. 
 
Istotne będzie równieŜ szybkie reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas 
i skuteczne egzekwowanie stosowania przepisów prawnych w zakresie ochrony przed hałasem. 
 
UciąŜliwości związane z hałasem przemysłowym są moŜliwe do eliminowania poprzez wymianę 
urządzeń emitujących hałas, zastosowanie wyciszeń urządzeń wewnątrz zakładu, wymianę okien na 
dźwiękoszczelne lub budowę ekranów dźwiękochłonnych.  
 
 
6.4. Ochrona przed promieniowaniem  
 
6.4.1. Stan aktualny 
 
Promieniowanie - to termin oznaczający wysyłanie i przekazywanie energii. Promieniowanie dzieli się 
na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Źródła promieniowania moŜna podzielić na 
naturalne - występujące w przyrodzie i sztuczne – wytwarzane przez człowieka.  
 
Promieniowanie jonizujące 
 
Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, nazwane tak, poniewaŜ 
wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach 
elektrycznych, czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące podzielić moŜemy na promieniowanie 
korpuskularne (głównie promieniowanie α i β) oraz na promieniowanie elektromagnetyczne 
o długości fali mniejszej niŜ 100 nm (nano-metrów), obejmujące promieniowanie gamma (γ) oraz 
rentgenowskie (X). Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny 
oddziałują na organizmy tylko te fale, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury 
komórkowe. Źródłem promieniowania jonizującego jest skorupa ziemska, która zawiera naturalne 
pierwiastki promieniotwórcze naleŜące do rodzin: uranowo - radowej, uranowo - aktynowej, torowej.  
 
Z radioekologicznego punktu widzenia uran jest najwaŜniejszym pierwiastkiem promieniotwórczym, 
gdyŜ oprócz emisji powaŜnej części promieniowania gamma, jednym z produktów jego rozpadu jest 
promieniotwórczy gaz - radon. Ulegając rozpadowi promieniotwórczemu radon i pochodne 
pierwiastki wydzielają wysokoenergetyczne promieniowanie alfa, które jest bardzo szkodliwe dla 
zdrowia. Ocenia się, Ŝe promieniowanie pochodzące od radonu stanowi 45 - 50% promieniowania 
jonizującego oddziałującego na człowieka. NaraŜenie radiacyjne powodują głównie jego pochodne, 
a więc substancje powstałe w wyniku rozpadu radonu, m.in. na atakujący układ oddechowy bizmut, 
ołów, polon i cząstki alfa. Osadzają się one w oskrzelach i krtani, mogąc wywoływać schorzenia dróg 
oddechowych. 

UwaŜa się obecnie, Ŝe istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia raka płuc w wyniku ekspozycji na 
radon w mieszkaniach. Wzrostowi stęŜenia radonu - w okresie wieloletnim - o 100 Bq/m3 towarzyszy 
wzrost nadmiaru ryzyka względnego (ERR) rzędu 10 - 20 %. W wielu krajach ustalono tzw. zalecane 
przez UE poziomy akcji (wahające się w granicach 100 - 1000 Bq/m3), które powinny uruchamiać 
postępowanie zaradcze, zmierzające do zmniejszenia ekspozycji metodami technicznymi. Niemniej, 
informacja na temat wpływu zwiększonych ilości radonu na organizm człowieka nie jest dostateczna.  
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Legenda 

 
Rysunek 12. Zawartości uranu eU71 w Polsce według Atlasu geochemicznego Polski, Józef Lis, Anna 

Pasieczna, PIG Warszawa 1995 r.  

 
Kolejnym źródłem promieniowania jonizującego jest promieniowanie kosmiczne, które dociera do 
Ziemi przez atmosferę ze Słońca i innych źródeł energii w  galaktyce lub poza nią.  
 
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową 
lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji 
lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Sztuczne źródła 
promieniowania jonizującego to takŜe: 
 

1. Źródła medyczne - promieniowanie wykorzystywane w diagnostyce chorób i urazów, a takŜe 
w niszczeniu komórek nowotworowych. 

2. Przemysł jądrowy - obejmuje cały tzw. cykl paliwowy, uwalnia do środowiska niewielkie 
ilości róŜnych substancji promieniotwórczych w kaŜdej jego fazie. Elektrownie jądrowe 
uwalniają do środowiska węgiel C-14 i siarkę S-32. 

3. Opad promieniotwórczy - substancje promieniotwórcze powstałe głównie w wyniku 
wybuchów jądrowych i awarii obiektów jądrowych. 
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4. Odpady promieniotwórcze - ze względu na aktywność dzielimy je na nisko-, średnio- 
i wysokoaktywne. Odpady te (po odpowiednim przetworzeniu lub opakowaniu) 
przechowywane są w warunkach uniemoŜliwiających przedostawanie się substancji 
promieniotwórczych do środowiska. 

5. Niektóre przedmioty codziennego uŜytku np. czujki dymu, zegarki ze świecącymi tarczami 
i odbiorniki TV emitujące niewielkie ilości promieniowania jonizującego. 

 
NaraŜenie od sztucznych radionuklidów w Ŝywności i w środowisku w 2004 roku oszacowano na ok. 
0,025 mSv, natomiast od przedmiotów powszechnego uŜytku około 0,003 mSv. NaraŜenie od 
działalności zawodowych oszacowano równieŜ na ok. 0,003 mSv. Dane te pozwalają stwierdzić, 
Ŝe łączne na raŜenie statystycznego mieszkańca naszego kraju w 2004 roku, powodowane 
promieniowaniem pochodzącym ze źródeł sztucznych (przy dominującym udziale naraŜenia 
pochodzące go od izotopu Cs-137 obecnego w środowisku w wyniku wybuchów jądrowych i awarii 
czarnobylskiej) wynosiło ok. 0,024 mSv, co stanowi około 2,4% dawki granicznej dla ludności. 
Przytoczone dane wskazują, Ŝe naraŜenie radiacyjne ludności Polski w 2004 roku powodowane 
sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego jest bardzo małe w świetle ogólnie przyjętych na 
świecie i stosowanych w kraju standardów naraŜenia radiacyjnego. 
 

 

 

Rysunek 13. Udział róŜnych źródeł promieniowania jonizującego w średniorocznej dawce skutecznej 
otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski 

 
Czułość tkanki ludzkiej na promieniowanie jonizujące zmienia się w szerokich granicach. Najczulsze 
są organy krwiotwórcze i tkanki rozrodcze, najmniej czułymi są mózg i mięśnie. Małe dawki 
promieniowania nie są w stanie powaŜnie zagrozić naszemu zdrowiu, spowodować one mogą jedynie 
drobne, niegroźne zaburzenia. Wieloletnie badania medyczne i biologiczne umoŜliwiły wydzielenie 
dwóch rodzajów skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na człowieka a mianowicie: 
 
� skutki stochastyczne - wystąpienie ma charakter przypadkowy wywołany małymi dawkami 

promieniowania tj. dawkami, które osiągają lub przekraczają nie więcej niŜ 10 - krotnie wartości 
dawek określonych w przepisach krajowych jako dawki graniczne dla osób zawodowo naraŜonych 
na promieniowanie jonizujące. Przyjmuje się (teoretycznie), Ŝe ryzyko wystąpienia takich 
skutków jest proporcjonalne do dawki, 
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� skutki nie stochastyczne (deterministyczne) – występują powyŜej pewnej wartości progowej 
dawki, ostrość zaleŜy od wartości dawki oraz szybkości jej kumulacji, skutki te dotyczą duŜych 
dawek tj. przekraczających co najmniej stukrotne wartości wspomnianych dawek granicznych. 

 
Według najnowszych danych Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) dawka 
otrzymana na całe ciało człowieka w krótkim czasie (sekund, minut lub godzin) - czyli tzw. dawka 
jednorazowa poniŜej 1 Sv nie powoduje Ŝadnych wyraźnych objawów zdrowotnych (jedynym 
moŜliwym skutkiem jest wzrost ryzyka zachorowania na raka w późniejszym okresie Ŝycia). Ocenia 
się, Ŝe roczna dawka skuteczna (efektywna) promieniowania jonizującego otrzymana przez 
statystycznego mieszkańca Polski od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizujące go 
oraz od źródeł stosowanych w procedurach medycznych w 2004 r. wynosiła około 3,36 mSv 
i utrzymywała się na tym poziomie przez ostatnie 3 lata. 
 
Przedstawione powyŜej dane wskazują, Ŝe w Polsce naraŜenie od źródeł naturalnych stanowi około 
3/4 całkowitego naraŜenia radiacyjnego i wyraŜone jako tzw. dawka skuteczna wynosi około 2,4 mSv 
na rok. Największy udział w tym statystyczny mieszkaniec Polski otrzymuje dawkę wynoszącą około 
1,3 mSv/rok. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe naraŜenie statystycznego mieszkańca Polski od źródeł 
naturalnych jest około 1,5 do 2 razy niŜsze niŜ mieszkańca Finlandii, Szwecji, Rumuni czy Włoch. 
Od źródeł promieniowania stosowanych w celach medycznych naraŜenie statystycznego Polaka 
w 2001 r. szacuje się na ok. 0,85 mSv - dominujący udział ma diagnostyka rentgenowska - 0,80 mSv 
na rok (wg danych Instytutu Medycyny Pracy).  
 
Przepisy krajowe zgodnie ze standardami międzynarodowymi, ustalają dawkę graniczną dla ludności 
na 1 mSv rocznie.  
 
Promieniowanie niejonizujące 
 
Promieniowanie niejonizujące jest to takie promieniowanie, którego energia nie powoduje procesu 
jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). Do promieniowania 
niejonizującego moŜemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone, a takŜe 
światło widzialne. 
 
Pola elektromagnetyczne niejonizujące definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz 
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. PowyŜej 300 GHz promieniowanie ma juŜ 
zdolność jonizacji atomów oraz cząsteczek (np. promieniowanie X, gamma), a pola z tego zakresu 
nazywa się promieniowaniem jonizującym.  
 
Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) jest emisją zaburzenia energetycznego wywołanego 
zmianą przyśpieszenia jakichkolwiek ładunków elektrycznych np. przepływem prądu elektrycznego 
lub zmiana ładunku. Źródłem promieniowania jest kaŜda instalacja, kaŜde urządzenie, w którym 
następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty telefonii 
komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo - 
nawigacyjne, radiowo komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub 
w gospodarstwach domowych. Oddziaływania elektromagnetyczne są określane przez podanie 
natęŜenia pola elektrycznego, natęŜenia pola magnetycznego, gęstość mocy oraz częstotliwości drgań. 
 
Współczesna cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola 
elektromagnetyczne, dlatego w chwili obecnej sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne dla 
pewnych pasm częstotliwości jest największym energetycznym zagroŜeniem na Ziemi. Zdarza się, 
Ŝe o kilka rzędów wielkości przekracza tło naturalne i nie ma takiego miejsca na kuli ziemskiej, gdzie 
by nie występowało.  
 
Ze względu na stosunkowo krótki okres wykorzystywania pól elektromagnetycznych wytwarzanych 
przez źródła sztuczne (gwałtowne zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich 50 latach) brak jest 
wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko przy ekspozycjach 
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długoletnich (wpływ na następne pokolenia - skutki odległe). Stąd między innymi wynika potrzeba 
ciągłego monitoringu, który określiłby na jakie poziomy pól naraŜeni są mieszkańcy. Wpływ pola 
elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany.  
 
Dokumentem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony ludności przed polami elektromagnetycznymi 
jest rekomendacja 1999/519/EC, która została opracowana zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej 
Komisji Ochrony przed Promieniowaniami Niejonizującymi (ICNIRP). Rekomendacja ta jest jedynym 
oficjalnym dokumentem UE odnoszącym się do ochrony przed polami elektromagnetycznymi 
w środowisku. W Polsce o ochronie środowiska przed polami elektromagnetycznymi mówi się 
w dziale VI zatytułowanym „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi” ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 
1883). Wartości dopuszczalne wynoszą: 
 

• dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dla częstotliwości 50Hz,  wartość 
pola elektrycznego nie moŜe przekraczać 1000 kV/m, a wartość pola magnetycznego- 60 A/m, 

• dla miejsc dostępnych dla ludności pola elektryczne nie mogą przekraczać wartości 
wskazanych w poniŜszej tabeli. 

Tabela 15.  Wartości poziomów pól elektrycznych w miejscach dostępnych dla ludności 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 
Składowa 

magnetyczna 
Gęstość mocy 

 -1- -2- -3- -4- 
1 0 Hz 10 kV/m 2.500 A/m - 
2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2.500 A/m - 
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 
4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 
5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 
6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 
7 od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

 

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje: 
 

• w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci  energetycznych, 
• w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych 

i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej 
ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa słuŜy do 
komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii słuŜy do komunikacji 
między stacjami bazowymi). 

 
Źródła oraz zakresy częstotliwości emitowanych pól elektromagnetycznych przedstawia poniŜsza 
tabela. 
 

Tabela 16. Źródła oraz zakresy częstotliwości emitowanych pól elektromagnetycznych (wg WIOŚ, 2004) 

Opis pola elektromagnetycznego Przedział 
częstotliwości 

Długość fali Źródła oraz okoliczności 
występowania pól 

Stałe pole elektryczne i magnetyczne 0 - Silniki elektryczne, elektroliza i 
przemysł 

Pola sieciowe 50 lub 60 Hz 6000 lub 5000 
km 

Elektroenergetyka, oświetlenie, 
ogrzewanie, silniki, urządzenia 
zasilane z sieci, przemysł 

Pola bardzo niskich częstotliwości 0,1 – 1,0 kHz 300 – 3000 km Urządzenia przemysłowe 
Pola niskich częstotliwości 1 – 100 kHz 3 – 300 km Urządzenia przemysłowe 
Fale radiowe 0,1 – 300 MHz 1 – 3000 m Radiofonia (fale długie, średnie i 
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Opis pola elektromagnetycznego Przedział 
częstotliwości 

Długość fali Źródła oraz okoliczności 
występowania pól 

krótkie, UKF) 
Mikrofale 0,3 – 300 GHz 1 – 1000 mm Radiolokacja, radionawigacja, 

telefonia komórkowa, urządzenia 
medyczne, domowe i przemysłowe 

 
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są urządzenia i sieci energetyczne (w tym stacje 
transformatorowe). W tym paśmie częstotliwości największe oddziaływanie występuje od sieci 
energetycznych. Na podstawie obliczeń moŜna określić, przy jakich odległościach dla poszczególnych 
linii wysokiego napięcia (w zaleŜności od napięcia) na pewno nie wystąpią przekroczenia dla terenów 
pod zabudowę mieszkaniową i pozostałą. Takie odległości wskazano w Zarządzeniu Ministra 
Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczególnych wytycznych projektowania 
i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed 
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (M.P. nr 3, poz. 24 z 1985 r.). 

Tabela 17. Odległości wskazane w Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 
r. w sprawie szczególnych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

Napięcie znamionowe linii:  

Najmniejsza odległość w metrach między najbliŜszym przewodem linii 
(lub inną częścią pod napięciem) a krawędzią balkonu lub tarasu oraz 
dachem, tarasem lub płaszczyzną poziomą, przy której natęŜenie pola 
elektrycznego nie przekroczy wartości:  

-1- -2- -3- 
 1 kV/m 10 kV/m 

110 14,5 4,0 
220 26,0 5,5 
400 33 8,5 
750 65 15 

Uwagi: 1) W odniesieniu do linii elektroenergetycznych o napięciach znamionowych 400 kV i 750 kV wartości 
podane w kolumnie 2 oznaczają najmniejszą odległość poziomą przewodu od krawędzi balkonu lub tarasu. 2) 
Zachowanie podanych w kolumnie 3 odległości między przewodem a ziemią zapewnia ograniczenie natęŜenia 
pola elektrycznego na wysokości 1,8 m nad ziemią do wysokości 10 kV/m. Wartości podane w kolumnie 3 słuŜą 
do ustalenia najmniejszych odległości od części budynków mieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi przez 
czas nie przekraczający 8 godz. na dobę (dachy, ściany itp) przy załoŜeniu, Ŝe budynki te są lokalizowane na 
obszarach, na których natęŜenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m nad ziemią nie przekracza 1 kV/m. 
Odległości podane w kolumnie 3 powinny być utrzymane równieŜ między przewodami linii a częściami 
budynków niemieszkalnych. 
 
Największe oddziaływanie na środowisko występuje od urządzeń radiokomunikacyjnych, przede 
wszystkim od stacji bazowych telefonii komórkowej. Na terenie gminy Kowala znajdują się trzy takie 
obiekty, które swoim zasięgiem porywają cały teren gminy: Era, GSM i Centertel. Ich spis 
przedstawiono poniŜej: 
 
− Telefonia Komórkowa Sieci ERA nr 27556, „Młodocin Mokra” – Młodocin Mniejszy 
− Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM, /F-3-1884 RD1/ - Młodocin Mniejszy 
− Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PTK – CENTERTEL nr F-2-1929-WWRA – Kowala 

Stępocina  
 
Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są nieliczne obiekty radiokomunikacyjne, działające 
w paśmie mikrofalowym lub radiowym, o małej mocy i nie wymagające w związku z tym uzyskania 
pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska. Źródłem promieniowania są 
takŜe zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe).   
 
Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna. Prawo ochrony środowiska wprowadziło obowiązek posiadania pozwolenia na 
emitowanie pól elektromagnetycznych dla:  
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• linii i stacji elektromagnetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyŜszym, 
• instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, których równowaŜna moc 

promieniowania izotropowa jest równa 15 W lub wyŜsza, emitujących pola 
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz.  

 
Na terenie gminy Kowala nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych. Badania takie 
prowadzono natomiast w Warszawie, która jest najbardziej naraŜona na oddziaływanie tego rodzaju 
promieniowania z uwagi na kumulacje obiektów. Analiza wyników pomiarów wskazuje, 
Ŝe występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od dopuszczalnych 
poziomów i nie powinny zagraŜać środowisku i zdrowiu ludzi. Stwierdzono natomiast niewielkie 
zwiększenie poziomów w porównaniu do roku 2005 i to w prawie wszystkich punktach pomiarowych. 
Na podstawie wyników badań prowadzonych w Warszawie moŜna przypuszczać, Ŝe aktualnie 
w miejscach dostępnych dla ludności nie występują na terenie gminy Kowala pola 
elektromagnetyczne o natęŜeniach wyŜszych od dopuszczalnych.  
 
Oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest 
z rozwojem usług telekomunikacyjnych i postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost 
promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej 
liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, it., 
pokrywających coraz gęstszą siecią obszary duŜych skupisk ludności. Przedstawiony rozwój źródeł 
pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku, jak teŜ zwiększenie liczby i powierzchni obszarów 
o podwyŜszonym poziomie natęŜenia promieniowania.  
 
6.4.2. Program działań dla sektora: Ochrona przed promieniowaniem  
 
Cel długoterminowy do 215 roku: 
 

Ochrona mieszkańców gminy przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 

1. Prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagroŜenia wywoływanego polami 
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania. 

2. Opracowanie systemu informowania społeczeństwa o oddziaływaniu pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy. 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań: 
 

1. Kontrola poziomów promieniowania na terenie gminy. 
2. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub co najmniej na 

tych poziomach. 
 
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje 
wymienione wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. 
Zagadnienia te uwzględnione zostały równieŜ w przepisach sanitarnych, prawie zagospodarowania 
przestrzennego, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawie budowlanym.  
 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wyznaczono wartość składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1 kV/m. Dla pozostałych terenów, 
na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń, ustalono wysokość składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, 
a magnetycznej 60 kV/m. 
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W pierwszej kolejności dokonana zostanie aktualizacja inwentaryzacji obiektów emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne i rozpoznanie pomiarowe zasięgu ich uciąŜliwości (w tym 
równieŜ obiektów będących w posiadaniu słuŜb publicznych – policji, straŜy poŜarnej itp.). Stworzona 
zostanie baza danych gromadząca lokalizacje i wyniki pomiarów.  
 
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja 
o występujących poziomach pól, którą pozyskuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Monitoring ten prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
poprzez: 
 

• okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dostępnych dla ludności, 

• prowadzenie bazy danych o źródłach pól mogących oddziaływać na środowisko oraz 
uwzględnienie wyników badań wykonanych przez zarządzających instalacją z mocy prawa, 

• prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informację o terenach, 
na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku. 

 
Ochrona przed promieniowaniem uwzględniona zostanie w planach zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie wprowadzone zostaną zasady ograniczenia w uŜytkowaniu terenów połoŜonych 
w zasięgu ewentualnego, ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego. 
 
Wszystkie nowo oddawane stacje elektroenergetyczne i linie o napięciu znamionowym 110 kV lub 
wyŜszym oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne, których równowaŜna moc promieniowana izotopowo wynosi nie mniej niŜ 15 W, 
emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz podlegać będą 
procedurze ocen oddziaływania na środowisko.  
 
Istotne jest przestrzeganie przez samorząd gminny wymagań ustawy POŚ dotyczących prowadzenia 
procedury oddziaływania na środowisko podczas ustalania warunków zabudowy oraz udzielania 
pozwoleń na budowę stacji i linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 110 
kV oraz dla urządzeń radiowych i radiokomunikacyjnych o równowaŜnej mocy promieniowania 
izotropowo równej 15 W i wyŜszej. 
 
W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem, linie energetyczne, stacje nadawcze, 
stacje bazowe telefonii komórkowej wymagające wysokich konstrukcji wsporczych naleŜy realizować 
poza miejscami objętymi szczególną ochroną i w taki sposób, aby ich wpływ na krajobraz był jak 
najmniejszy. Przy wyznaczeniu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej naleŜy zwrócić 
uwagę na estetykę krajobrazu, gdyŜ anteny umieszczane są zazwyczaj na duŜych wysokościach, na 
dachach najwyŜszych budynków lub specjalnych masztach. Urządzenia te szpecą krajobraz, stąd 
wynika konieczność ochrony krajobrazowej atrakcyjnych przyrodniczo trenów gminy. NaleŜy teŜ 
wprowadzić zasadę grupowania obiektów na jednym maszcie, o ile w bliskim sąsiedztwie planowana 
jest lokalizacja kilku takich obiektów. 
 
Z uwagi na obecny niedobór odpowiedniej aparatury pomiarowej do wykonywania badań 
promieniowania niejonizującego, w przyszłości proponuje się skupić na działaniach zmierzających do 
zapobiegania powstawaniu źródeł emisji promieniowania na terenach gęstej zabudowy 
mieszkaniowej. Z drugiej strony, naleŜy unikać lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
w bliskim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia. 
 
Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzi WIOŚ. Wojewoda prowadzi ponadto rejestr 
zawierający informacje o terenach, na których przekroczony został dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych w środowisku.  
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W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego na terenie gminy, wzrastać będzie 
gęstość linii energetycznych. W celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, 
postuluje się przestrzeganie następujących zasad: 
 
� wprowadzanie w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nowych 

materiałów i technologii wykonawstwa, 
� rozgęszczanie sieci elektroenergetycznej, 
� zmniejszanie uciąŜliwości w gospodarce terenami w pobliŜu urządzeń i linii energetycznych, 
� ustalanie stref ochronnych wokół obiektów elektroenergetycznych, 
� lokalizacja linii energetycznych o napięciu 110 kV i wyŜszym poza terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę mieszkaniową. 
 
6.5. PowaŜne awarie i zagroŜenia naturalne 
 
6.5.1 Stan aktualny 
 
ZagroŜenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające 
zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi oraz katastrofy wywołane przez siły natury powodują 
konieczność prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu gminy. 
 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas 
stosowanej – „nadzwyczajne zagroŜenie środowiska” problematykę pod nazwą „powaŜne awarie” 
wraz z odpowiednimi regulacjami. 
 
Definicje powaŜnej awarii i powaŜnej awarii przemysłowej określa odpowiednio art. 23 i 24 w/w 
ustawy: 
 
PowaŜna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, poŜar lub eksplozja powstała w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia Ŝycia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem. 
 
PowaŜna awaria przemysłowa - przez pojęcie to rozumie się powaŜną awarię w zakładzie.  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed powaŜnymi awariami zobowiązani są 
zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagroŜenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu 
substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów 
o zwiększonym ryzyku albo zakładów o duŜym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze 
rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zaleŜności od rodzaju, kategorii i ilości 
substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagroŜenie wystąpienia powaŜnej 
awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o duŜym ryzyku. 
 
Na terenie gminy Kowala nie ma zakładów, które stwarzałyby ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii. 
Potencjalnym źródłem zagroŜenia dla gleb i wód gruntowych są natomiast stacje paliw, o ile nie 
posiadają wymaganych zabezpieczeń zbiorników magazynowych przed niekontrolowanymi 
wyciekami węglowodorów oraz kotłownie lokalne opalane olejem opałowym. Transport materiałów 
niebezpiecznych (tzw. TSP – toksycznych środków przemysłowych) – chloru, amoniaku i siarki - 
przez teren gminy odbywa się drogą kolejową drogą kołową, jednak brak informacji o ilościach 
przewoŜonych ładunków. Ewentualne wydarzenia zabezpiecza głównie PKP, Policja PSP, MOZG. 
Przez centrum gminy nie są przewoŜone TSP, nie magazynuje się takŜe tych substancji. 
 
Potencjalne zagroŜenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie gminy Kowala mogą 
występować natomiast w wyniku naturalnych zagroŜeń – powodzi lub klęsk Ŝywiołowych. 
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Obszary leśne na terenie gminy stanowią główne zagroŜenia poŜarem. Przebiegające przez te tereny 
szlaki komunikacyjne i znajdujące się tam siedliska ludzkie wzmagają te zagroŜenia. Zabudowa 
zarówno mieszkalna, jak i gospodarcza jest w róŜnym stopniu podatna na poŜary. Według danych 
uzyskanych ze StraŜy PoŜarnej, w latach 2003 – 2006 było średnio kilkadziesiąt wyjazdów do 
gaszenia poŜarów. 
 
W przypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych, poŜarów lub powaŜniejszych wypadków drogowych 
nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwa jednostka Nr 3 Państwowej StraŜy PoŜarnej Radom-
Potkanów oraz jednostki OSP w Kowali, Bardzicach, Kosowie i Rudzie Małej. Ostatnia 
z wymienionych jednostek – w Rudzie Małej, wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.  
 
Nadleśnictwa mają opracowany plan na wypadek poŜaru, w tym obserwację i łączność z systemem 
powiadamiania alarmowego. Są wyznaczone drogi dojazdowe i miejsca poboru wody. Jednostki 
reagowania dysponują wieŜami obserwacyjnymi z obrotowymi kamerami TV- 3 szt. i 1 szt. 
z obserwatorem i radiotelefonem.  
 
Na terenie gminy nie ma natomiast zagroŜenia powodziowego. 
 
Na terenie gminy istnieje zagroŜenie w wyniku wichur – ich efektem mogą być zerwane linie 
energetyczne, wiatrołomy, uszkodzenia budynków. Utrudnienia w funkcjonowaniu gminy mogą 
powodować intensywne śnieŜyce, przyczyniając się do zerwania napowietrznych linii przesyłowych 
i blokad komunikacyjnych. 
 
Na terenie gminy mogą mieć takŜe miejsce katastrofy budowlane spowodowane awarią sieci 
ciepłowniczych i wodociągowych, co moŜe mieć miejsce szczególnie w zwartej zabudowie. 
 
Na terenie gminy istnieje moŜliwość katastrof drogowych i kolejowych. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (w tym równieŜ mieszkańców gminy Kowala) 
w zakresie powaŜnych awarii i zagroŜeń naturalnych utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Radomskiego. Celem funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego jest 
usprawnienie i zwiększenie efektywności kierowania i koordynowania procesami przeciwdziałania 
nadzwyczajnym zagroŜeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami 
Ŝywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego. Równolegle odbywa się tu 
opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagroŜeniach. 
 
 
6.5.2. Program działań dla sektora: PowaŜne awarie i zagroŜenia naturalne 
 
 Cel długoterminowy do 2015 roku: 
 

Zapobieganie zagroŜeniom naturalnym i katastrofom oraz eliminacja i minimalizacja 
skutków w razie ich wystąpienia 

 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 

1. WzmoŜone kontrole pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne prowadzone przez 
WIOŚ, PSP, OSP i Policję. 

2. Udoskonalanie systemów ostrzegania i ochrony. 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań: 
 
1. Minimalizacja skutków katastrof i klęsk Ŝywiołowych. 
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2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku 
wystąpienia klęsk Ŝywiołowych lub katastrof. 

 
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej poŜądanych cech, jakie ludzie oczekują od miejsca 
swojego zamieszkania. Gmina Kowala nie naleŜy do szczególnie naraŜonych na  wystąpienie klęsk 
Ŝywiołowych lub katastrof. Niemniej, utrzymywanie sprawnych sił porządkowo – prewencyjnych 
umoŜliwi szybką reakcje w wypadku takiego zdarzenia lub zminimalizuje ryzyko jego wystąpienia. 
 
Zgodnie z zasadą obowiązującą w wielu krajach europejskich, na kaŜdym szczeblu działania państwa 
powinien znajdować się ośrodek koordynacyjny w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Organem 
odpowiedzialnym za organizowanie i koordynowanie działaniami związanymi z reagowaniem 
kryzysowym na terenie powiatu jest Starosta. Wydaje decyzje w zakresie reagowania kryzysowego 
przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, który koordynuje kieruje działaniami 
ratowniczymi i porządkowo - ochronnymi podejmowanymi przez siły i środki będące w jego 
dyspozycji. W przypadku uznania, Ŝe siły i środki będące w dyspozycji Starosty powiatu są 
niewystarczające w stosunku do zaistniałego zagroŜenia, występuje on z wnioskiem do 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wsparcie działań ratowniczych siłami 
i środkami wyŜszego szczebla. 
 
Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego naleŜy:  
 
- monitorowanie występujących klęsk Ŝywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji, 
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski Ŝywiołowej, 
- opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niŜszym szczeblu administracji 

publicznej, 
- przygotowywanie warunków umoŜliwiających koordynację pomocy humanitarnej,  
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski Ŝywiołowej. 
 
W strukturze organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie Kowala wyróŜnić naleŜy: 
 
� Komisariaty Policji, 
� Jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej - zapobieganie poŜarom oraz udział w akcjach 

ratowniczych prowadzonych podczas poŜarów, zagroŜeń ekologicznych, klęsk Ŝywiołowych, 
wypadków komunikacyjnych. 

 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców proponuje się: 
 
� Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego 

na wypadek wystąpienia klęski Ŝywiołowej lub katastrofy 
� WdraŜanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim, Powiatowym i Gminnym Planie 

Zarządzania Kryzysowego 
� Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji 

awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych 
� Modernizacja i doposaŜenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP 
� Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o moŜliwości 

zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk Ŝywiołowych i katastrof 
� Doskonalenie systemu informowania społeczeństwa o wystąpieniu zagroŜenia 
 
 

7. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów 
przyrody 
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7.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 
 
7.1.1. Stan aktualny 
 
Lasy powiatu radomskiego, w tym gminy Kowala naleŜą do VI krainy przyrodniczo – leśnej WyŜyn 
Środkowo – Polskich w dzielnicy Wzniesienia Łódzko – Radomskiego. Na terenie gminy nie 
występują większe kompleksy leśne. Są to jednak tereny szczególnie chronione (tzw. lasy ochronne), 
gdyŜ znajdują się w odległości mniejszej niŜ 10 km od miasta liczącego powyŜej 50 tys. mieszkańców 
(Radom). 
 
Lasy i grunty leśne zajmują na terenie gminy Kowala powierzchnię 458 ha (według stanu na dzień 
31.12.2006 r.), w tym lasy – 454,3 ha. Grunty leśne publiczne zajmują powierzchnię 157 ha, w tym 
naleŜące do Skarbu Państwa – 151,3 ha. Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych zajmują powierzchnię 150,3 ha. Grunty leśne prywatne zajmują na terenie gminy 
Kowala większa część terenów leśnych – 310 ha. Wskaźnik lesistości na terenie gminy Kowala 
wynosi zaledwie 6,1% (stopień lesistości powiatu radomskiego wynosi 24,4%, lesistość Województwa 
Mazowieckiego wynosi - 21,9%, a Polski - 28,4%). W 2006 roku zalesiono 1,4 ha gruntów, wszystkie 
przez osoby prywatne. 
 
Tereny leśne znajdują się w okolicach miejscowości Kowala, Kosów, RoŜki, Dąbrówka Zabłotnia. 
Romanów, Grabina, Huta Mazowszańska. Większe kompleksy leśne układają się pasmowo wzdłuŜ 
rzek: Potok Kosowski, Oronka i ich dopływów w zachodniej części gminy. Ponadto w obrębie całej 
gminy rozproszone są niewielkie powierzchnie leśne, głównie w rejonie Zenonowa, Kolonii Bardzice, 
Trablic i Parznic.  
 
PrzewaŜającym siedliskiem w lasach jest bór świeŜy i bór mieszany świeŜy z dominującym 
drzewostanem sosnowym i domieszką brzozy i dębu. Na wilgotniejszym podłoŜu występują bory 
(drzewostan sosnowy) i lasy wilgotne (drzewostan grabowo-olchowo-dębowy). W dolinach cieków 
i lokalnych zagłębieniach przewaŜa siedlisko olsu z dominująca olchą. WzdłuŜ cieków występują 
obszary o przewadze zbiorowisk roślinności łąkowobagiennej, związanej z terenami okresowo lub 
stale podmokłymi. Charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną i przyczyniają się do 
utrzymania równowagi w stosunkach wodnych i kształtowania lokalnego klimatu. 
 
Uzupełnieniem szaty roślinnej są parki, ogrody działkowe i cmentarze: 
 
− park wiejski w Kowali, 
− park wiejski w Mazowszanach, 
− ogrody działkowe w Hucie Mazowszańskiej i Kosowie, 
− cmentarze w Kowali, Trablicach, Młodocinie, Bardzicach i nieczynny 
− cmentarz ewangelicki w Augustowie (Błonie). 
 
Sieć powiązań przyrodniczych na terenie gminy tworzą: 
 
− obszar węzłowy o znaczeniu regionalnym, tj. północno-wschodni fragment gminy, obejmujący 

skrawek Obszaru Chronionego Krajobrazu „IłŜa- Makowiec”, z elementami geomorfologicznymi: 
głęboko wciętymi dolinami rzecznymi, o spadkach terenu przekraczających 10%, wydmy, 
zagłębienia 

− krasowe, powierzchnie o znacznej infiltracji, wysoczyzna pokryta piaskami o duŜej miąŜszości 
oraz działem wodnym przebiegającym pomiędzy dorzeczem Radomki i IłŜanki; 

− korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym - system rzeki Oronki w południowo-zachodniej 
części gminy; 

− ciągi lokalnych powiązań obejmujące tereny zielone. 
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W system wchodzą aktywne biologicznie ekosystemy wodne, leśne, łąkowe, połączone ze sobą 
w jeden spójny i ciągły przestrzennie układ. 
 
We wschodniej części gminy Kowala, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, utworzono obszar 
chronionego krajobrazu „ IłŜa – Makowiec”. Obejmuje on las na południe od Zenonowa, tereny 
rolnicze i zabudowę wiejską we wsiach Bardzice i Bukowiec. Fragmenty kompleksów leśnych, 
połoŜonych nad rzeką Oronką, pomiędzy Adamowem a Załawiem oraz w rejonie Kowalówki to lasy 
wodoochronne, chroniące siedliska wilgotne o naturalnych zasobach wód gruntowych. 
 
Większość lasów na terenie gminy pełni funkcję krajobrazową i wodochronną i z tego względu nie 
powinna pełnić funkcji rekreacyjnych. Do rekreacji nadają się 2 kompleksy leśne – na terenie Kosowa 
i na południowy zachód od Kowali. Lasy nad Potokiem Kosowskim (w rejonie Kosowa) oraz nad 
rzeką Oronką (w rejonie Kowali Górnej i Kowalówki oraz pomiędzy Adamowem a Załawiem) 
stanowią równocześnie drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłowej (II strefa 
zagroŜenia przemysłowego). 
 
Na terenie gminy Kowala nie występują rezerwaty przyrody ani pomniki przyrody, natomiast ochroną 
objęte są dwa uŜytki ekologiczne. 

Tabela 18. Powierzchnia i liczba uŜytków ekologicznych w gminie Kowala 

Przedmiot ochrony Nadleśnictwo Powierzchnia (ha) 
Zagłębienie terenu silnie wilgotne Radom 0,93 
Wilgotna łąka nieuŜytkowana Radom 0,67 

 
ZagroŜenia i degradacja szaty roślinnej na terenie gminy 
 
Drzewostan na terenie gminy, a dokładniej lasy nad Potokiem Kosowskim (w rejonie Kosowa) i nad 
rzeką Oronką (w okolicach Kowali Górnej i Kowalówki oraz pomiędzy Adamowem i Załawiem), 
na skutek działalności przemysłu, naleŜą do II strefy zagroŜenia przemysłowego. 
 
Stwierdzono, Ŝe na stan terenów zielonych w gminie Kowala podstawowy wpływ mają dwa rodzaje 
czynników: 
 
1. Środowiskowe, związane ze zmieniającym się stanem powietrza, gleb, wód podziemnych, jak: 
 
• zmiany poziomu wód gruntowych, które prowadzą do zaniku cennych przyrodniczo obszarów 

bagiennych, wodno-błotnych, łąkowych itp. Powoduje to takŜe spadek odporności biologicznej 
drzewostanów.  

• zanieczyszczenia atmosfery, szczególnie w otoczeniu miasta Radomia i na dominującym kierunku 
wiatrów od miasta - emisja zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych i komunikacyjnych 
prowadzi do spadku odporności biologicznej, szczególnie lasów iglastych. Istotnymi składnikami 
zanieczyszczeń, oddziaływującymi na stan zieleni są pyły, które wpływają ujemnie na rośliny 
poprzez zmianę środowiska glebowego (akumulacja metali cięŜkich – szczególnie ołowiu, cynku, 
miedzi i magnezu), zmianę właściwości powierzchni liści (utrudnienie w dostępie światła, 
podniesienie temperatury, utrudnienie wymiany gazowej). RównieŜ zanieczyszczenia gazowe – 
związki siarki, węgla i azotu wpływają na degradację szaty roślinnej. 

• zmiany klimatu na terenach gęsto zurbanizowanych – podwyŜszenie średniej temperatury 
powietrza, obniŜenie wilgotności względnej powietrza, tendencja do inwersji termicznej, zmiany 
natęŜenia promieniowania słonecznego i zmniejszenie kierunku oraz prędkości wiatru 

• zieleń osiedlowa obumiera z uwagi na długoletnie stosowanie środków chemicznych (soli) do 
zwalczania śliskości na placach i ulicach, a takŜe oddziaływania spalin pojazdów 

• alkalizacja gleb w wyniku osiadania pyłów alkalicznych, m.in. z cementowni Wierzbica 
• ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów, szczególnie czeremchy amerykańskiej, robinii 

akacjowej i dębu czerwonego. 
• choroby i szkodniki 
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 2. Antropogeniczne – związane z bezpośrednią działalnością człowieka na terenach zielonych 
(określana jako działania umyślne o charakterze wandalizmu lub zbyt intensywnego uŜytkowania oraz 
wynikające z nieprawidłowego sposobu zarządzania zielenią miejską), jak: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• presja zabudowy leŜącej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych, prowadząca do 

przerwania powiązań przyrodniczych i izolacji terenów leśnych, a tym samym do obniŜenia ich 
odporności biologicznej. Stwarza to takŜe konflikty z mieszkańcami terenów przyległych 
(np. Ŝądania usuwania drzew rosnących przy granicy). 

• nadmierna penetracja lasów, ich dewastacja, zaśmiecanie, podpalenia, powodująca m.in. zanikanie 
stanowisk oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

• brak lub niedostateczna ilość parkingów (parkowanie bezpośrednio w lasach). 
• kradzieŜe drewna, niszczenie roślin, gniazd, mrowisk itp. 
• dewastacja lasów na skutek niekontrolowanej rekreacji i turystyki rowerowej. 
• wandalizm prowadzący do dewastacji parków (niszczenie wyposaŜenia, obiektów małej 

architektury, wykradanie roślin).  
• brak jednoznacznie określonych granic obiektów terenów zieleni, brak regulaminów/statutów tych 

obiektów, zwłaszcza parków.  
• realizacja ogrodzeń prywatnych działek, szczególnie na obszarach o istotnych walorach 

przyrodniczych, często prowadzi do ograniczenia ich roli jako korytarzy ekologicznych. 
• róŜne rodzaje własności w kompleksach leśnych. Powoduje to niespójną politykę w stosunku do 

całych kompleksów szczególnie w zakresie ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpoŜarowej, 
dewastacji, zagospodarowania turystycznego itp.). 
 

ZagroŜenia kompleksów leśnych wynikają z: 
 
− zbyt duŜego udziału jednogatunkowych drzewostanów, tworzących głównie monokultury 

sosnowe, co obniŜa ich odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne; 
− ze strony poŜarów, na które najbardziej naraŜone są siedliska borowe połoŜone w sąsiedztwie 

terenów komunikacyjnych i zabudowanych; 
− nadmiernej penetracji rekreacyjnej na terenach podmiejskich oraz niewystarczającej ilości 

infrastruktury turystycznej i komunalnej powodującej zbyt duŜe zaśmiecanie terenów leśnych; 
− rozdrobnienie kompleksów leśnych, co niekorzystnie wpływa na kształtowanie stabilności 

krajobrazu ekologicznego. 
 
7.1.2. Program działań dla sektora: Ochrona przyrody i krajobrazu 
 
Cel długoterminowy do 2015 roku: 
 

Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy 
 

Osiągnięcie wysokiego poziomu ładu przestrzennego,  w tym estetyki gminy 
 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celów długoterminowych: 
 
• Racjonalne, zgodne z zasadami przyrody uŜytkowanie zasobów leśnych 
• Zwiększanie lesistości poprzez zalesianie gruntów najsłabszych i odłogujących, zdegradowanych, 

ograniczenie rozdrobnienia istniejących lasów poprzez tzw. dolesianie i tworzenie kompleksów 
leśnych na obszarach wyznaczonych granicami rolno-leśnymi; lokalizowanie zalesień na 
podstawie opracowanego przez gminę „Studium granicy rolno-leśnej”, uszczegółowiającego 
ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” 

• Określenie potencjalnych dalszych obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną. 
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• Stałe współdziałanie z Zarządem Województwa oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody na 
rzecz koordynacji tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych. 

• Weryfikacja klasyfikacji gruntów i uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych. 
• Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów. 
• Wzmocnienie istniejącego systemu przyrodniczego poprzez zwiększenie powierzchni terenów 

zieleni osiedlowej, zadrzewień i zakrzewień oraz moŜliwości rekreacji. 
• Ochrona systemu naturalnych powiązań przyrodniczych (przed nadmiernym stosowaniem „chemii 

rolnej”) oraz przed przerywaniem jego ciągłości (zabudowa, szlaki komunikacyjne). 
• Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody 

i zasobów przyrodniczych. 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011: 
 
1. Uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach 

rozwoju gminy. 
2. Zapewnienie biologicznego funkcjonowania i wzajemnych powiązań ekosystemu. 
3. Rozwój systemu zieleni osiedlowej i miejskiej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów 

zieleni we wszystkich dzielnicach. 
 
Zachowanie przyrodniczego układu gminy jest warunkiem jego zrównowaŜonego rozwoju. Z tego 
względu ochrona całego systemu powiązań ekologicznych będzie miała decydujący wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego. PoniŜej przedstawiono podstawowe elementy rozwoju i ochrony systemu 
przyrodniczego gminy Kowala. 
 
Kierunki działania dla ochrony lasów 
 
Zadaniem współczesnego leśnictwa jest znalezienie kompromisu między gospodarka leśną, zasadnym 
prawem ludzi do wypoczynku w lesie oraz ochroną jego ekosystemów. Podstawowe zasady 
gospodarowania na terenach leśnych, jakie powinny być stosowane zarówno na gruntach Lasów 
Państwowych jak i prywatnych, są zawarte w: 
 
� zasadach hodowli lasu, 
� instrukcji ochrony lasu, 
� instrukcji ochrony przeciwpoŜarowej lasu. 
 
Zagospodarowanie lasów powinno być prowadzone pod kątem ciągłego ich utrzymywania w stanie 
zapewniającym wypełnienie złoŜonych funkcji uwzględnionych w planach urządzania lasów, 
w szczególności: 
 
� zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki Ŝycia 

i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, 
� ochrony lasów, szczególnie cennych z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego,  

produkcji drewna oraz surowców i produktów ubocznych uŜytkowania lasu. 
 
Ochrona zasobów leśnych, utrzymanie lub podniesienie ich wysokich walorów będzie realizowane 
w następujący sposób: 
 
� dąŜenie do zróŜnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej 

drzewostanów, 
� ograniczanie stosowania środków chemicznych w hodowli i ochronie lasu, 
� przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach naleŜy wyznaczyć obszar do 

zagospodarowania i uŜytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych, 
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� dostosowanie lasów do pełnienia zróŜnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez 
opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki 
i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej, 

� złagodzenie ewentualnego deficytu wodnego w ekosystemach leśnych m.in. poprzez odtwarzanie 
lub budowę od podstaw śródleśnych zbiorników wodnych, 

� zachowanie w naturalnych obniŜeniach terenu olsów, lasów łęgowych i innych naturalnych lub 
seminaturalnych funkcji roślinnych, które zwiększają pojemność wodną środowiska, 

� wprowadzanie podszyć gatunków liściastych, zmniejszających zagroŜenie poŜarowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów i obiektów turystycznych, 

� naleŜy przewidzieć budowę przepustów dla zwierząt, pod drogami przebiegającymi przez obszary 
leśne, w miejscach gdzie szczegółowe rozpoznanie przyrodnicze wykaŜe taką potrzebę, 

� pozostawienie pasów ochronnych na obrzeŜach dróg przebiegających przez lasy,  
� wyeliminowanie przypadków wypalania traw, które są przyczyną większości poŜarów w lasach,  
� wspieranie działalności proekologicznej oraz wzmocnienie słuŜb ochrony przyrody, 
� ochrona lasów przed ich zaśmiecaniem, wyrzucaniem odpadów i nieczystości, 
� ochrona lasów przed grabieniem ściółki i kradzieŜą drewna. 
 
Zadrzewienia i zakrzewienia powinny być lokalizowane głównie na następujących obszarach: 
 
� pobocza szlaków komunikacyjnych, 
� obszary zabudowy róŜnych typów, 
� nieuŜytki przemysłowe i rolnicze (pod warunkiem, Ŝe istniejące nieuŜytki rolnicze nie zasługują 

na ochronę ze względu na walory przyrodnicze), 
� strefy ochronne wokół obiektów uciąŜliwych dla otoczenia,  
� strefy ujęć wody. 
 
Stopień lesistości w powiecie radomskim i w gminie Kowala jest stosunkowo niski, dlatego działania 
na rzecz zwiększania powierzchni leśnych na tym terenie traktowane są jako priorytetowe. W celu 
zwiększenia lesistości gminy konieczne jest wdroŜenie zapisów uchwalonego w dniu 19 lutego 2007 
roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „Programu zwiększania lesistości dla Województwa 
Mazowieckiego” (Uchwała Nr 18/07). Lokalizowanie zalesień powinno odbywać się na podstawie 
opracowanego przez gminę „Studium granicy rolno-leśnej”, w którym powinny zostać 
uszczegółowione ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy”. Dokument taki powinien być opracowany na podstawie analizy warunków środowiska 
i skonsultowany z właścicielami gruntów i na poziomie gminy powinien stanowić narzędzie do 
prawidłowego sterowania procesem zalesiania gruntów. 
 
Do zalesiania w pierwszej kolejności powinny być przeznaczane grunty orne, w mniejszym stopniu 
uŜytki zielone, tj.: 
 
− klasy bonitacyjne VIz do zalesienia w całości, 
− klasy bonitacyjne VI do zalesienia w całości, z wyjątkiem gruntów rokujących ich rolnicze 

wykorzystanie, 
− klasy bonitacyjne V do zalesienia częściowego, tj. stanowiące śródleśne enklawy i półenklawy 

o powierzchni do 2 ha w jednym konturze lub o szerokości między brzegami lasu do 150 m (8 - 
krotna wysokość drzew), jeŜeli odległość od tych gruntów do obecnych lub perspektywicznych 
siedlisk gospodarstw rolnych wynosi ponad 5 km, a ich nachylenia przekracza 120 oraz inne 
w uzasadnionych lokalnie przypadkach. 

− klasa IV i IV b do zalesienia w przypadkach sporadycznych, tj. enklawy i półenklawy 
o powierzchni do 0,5 ha lub o szerokości 50 m (3,5-krotna wysokość drzew), szczególnie 
z utrudnionym dojazdem, małe powierzchnie nieregularnych wcięć w głąb lasu, (do 0,1 ha), oraz 
grunty o nachyleniu powyŜej 200, 

− grunty klas I-III mogą być zalesiane jedynie wyjątkowo w przypadku małych i wydłuŜonych 
enklaw i półenklaw, połoŜonych w uciąŜliwej szachownicy z gruntami leśnymi o szerokości 
między lasami do 30m (2-krotna wysokość drzew) oraz grunty o nachyleniu powyŜej 250,  



 
68 

− inne grunty i nieuŜytki nadające się do zalesienia, bądź mogące stanowić uzupełniający składnik 
ekosystemu leśnego, a w szczególności: 

• grunty skaŜone, zdegradowane i zagroŜone silną erozją, 
• grunty połoŜone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuŜ 

brzegów rzek oraz na obrzeŜach jezior i zbiorników wodnych, 
• lotne piaski i wydmy piaszczyste, 
• strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska, 
• hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, Ŝwirze, torfie, i glinie, 
• grunty połoŜone w odległości do 10km od granic administracyjnych miast powyŜej 

100 000 mieszkańców. 
 
Lokalizacja zalesień powinna zapewniać zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów 
leśnych - naleŜy dąŜyć, aby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza niŜ 5 ha. 
Zalesianie gruntów porolnych powinno sprzyjać tworzeniu zwartych kompleksów leśnych 
o racjonalnej granicy rolno-leśnej, tworzeniu zwartego systemu przyrodniczego łącznie z innymi 
obszarami o funkcjach ekologicznych. 
 
Zalesienia powinny równieŜ uwzględniać tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy duŜymi 
kompleksami leśnymi.  
 
Z programu zalesień naleŜy wyłączyć: 
 

• grunty rolne i śródpolne nieuŜytki zaliczane do siedlisk priorytetowych w programie 
rolno-środowiskowym (bagna, torfowiska, oczka wodne, mszary, solniska, 
trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy kserotermiczne, remizy, 
wrzosowiska, wydmy i wychodnie skał), niechronione lub objęte ochroną prawną jako 
uŜytki ekologiczne, 

• miejsca cenne z historycznego lub archeologicznego punktu widzenia. 
 
Grunty przeznaczone do zalesienia powinien określać miejscowy plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy, uwzględniający gminny programy lesistości oraz operaty granic rolno - 
leśnych. 
 
Istotnym problemem jest stworzenie dogodnych warunków przede wszystkim natury finansowej dla 
właścicieli gruntów, od których woli i zainteresowania zaleŜy powstawanie nowych lasów. Według 
przeprowadzonej analizy nakładów, biorąc pod uwagę cenę sadzonek, przygotowanie gleby 
i posadzenie, koszt zalesienia 1 ha gruntów porolnych wynosi około 3 tys. zł. 
 
Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niŜ rolne wspierane będzie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  Działanie wdraŜane będzie w dwóch schematach: 
 
Schemat I – Zalesianie gruntów rolnych - pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach 
uŜytkowanych rolniczo. Pomoc moŜe uzyskać: rolnik, który   został wpisany do ewidencji 
producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub co 
najmniej 3 rolników, których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza  niŜ 
2 ha.  Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów  uŜytkowanych jako grunty orne oraz sady, które 
zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
W przypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia nie będzie mogło być sprzeczne 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zalesianie 
będzie takŜe moŜliwe na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy, jego małŜonka lub 
współwłasność wnioskodawcy oraz na gruntach o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimalnej 
szerokości 20 m, a w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość moŜe być mniejsza niŜ 20 
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m. Pomoc na zalesianie w ramach Programu moŜe być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni 
nie większej niŜ 20 ha. Do gruntów połoŜonych na obszarach NATURA 2000 pomoc nie przysługuje. 
 
Pomoc na zalesianie dzieli się na: 
 
• wsparcie na zalesienie – jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia 

uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Wysokość wsparcia zaleŜy 
od: proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy; zabezpieczenia przed 
zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową); konfiguracji terenu; zastosowania sadzonek 
zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym. Maksymalną 
stawkę moŜna uzyskać, jeŜeli zalesiony grunt w całości będzie leŜał na stoku o nachyleniu 
powyŜej 12° do wykonania zalesienia uŜyto wyłącznie gatunków drzew iglastych z zakrytym 
systemem korzeniowym (mikoryzowane) i gdy uprawa została ogrodzona 2-metrową siatką 
metalową. 

• premię pielęgnacyjną - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, 
co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmie koszty prac pielęgnacyjnych wskazanych w planie 
zalesienia np.: czyszczenie wczesne, zastosowanie repelentów, zabezpieczenie trzema palikami, 
zabezpieczenie owczą wełną.  

• premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą 
z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia 
wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od załoŜenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, 
którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złoŜenie wniosku, co najmniej 25% 
dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.  

 
Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie naleŜy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie od 1 czerwca do 31 lipca danego 
roku.  
 
Schemat II – zalesianie gruntów innych niŜ rolne - pomoc będzie moŜna uzyskać od 2008 roku na 
zalesienie dwóch rodzajów gruntów odłogowanych: 
 
• z sukcesją naturalną drzew gatunków rodzimych, jeŜeli grunty te spełniają wymagane warunki;  
• wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne albo glebochronne.  
 
Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy w ramach tego schematu określa 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. 
 
Zadrzewienia i zakrzewienia powinny być lokalizowane głównie na następujących obszarach: 
 
• pobocza szlaków komunikacyjnych i niektórych dróg polnych, 
• obszary zabudowy róŜnych typów, 
• nieuŜytki przemysłowe i rolnicze (pod warunkiem, Ŝe istniejące nieuŜytki rolnicze nie zasługują 

na ochronę ze względu na walory przyrodnicze), 
• strefy ochronne wokół obiektów uciąŜliwych dla otoczenia,  
• strefy ujęć wody. 
 
Osobną sprawą jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Sprawy z tego 
zakresu reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, z późn. 
zm.). Zgodnie ze stanem ustalonym na podstawie geodezyjnej ewidencji gruntów oraz danych 
zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów niepaństwowych lasy nie stanowiące własności 
Skarbu Państwa na obszarze gminy Kowala zajmują 306 ha. W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy 
trwale zrównowaŜoną gospodarkę leśną w lasach prywatnych prowadzi się według uproszczonych 
planów urządzeniowych, które określają nie tylko stany inwentaryzacyjne poszczególnych działek 
leśnych i zadania gospodarczo - hodowlane, ale równieŜ zawierają szczegółowe programy dotyczące 
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zalesień gruntów przeznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Brak 
dokumentacji urządzeniowej utrudnia wykonanie nadzoru nad w/w lasami i stan ten ulega 
sukcesywnemu pogorszeniu. Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, poza czynnościami 
administracyjnymi wymaga bieŜącej lustracji i kontroli przeprowadzanych na powierzchniach leśnych. 
W związku z brakiem finansowych moŜliwości zatrudnienia własnej kadry leśników terenowych, 
w trybie art. 5 ust. 3 cyt. ustawy na mocy zawieranych porozumień Starosta corocznie powierza 
Nadleśniczym niektóre zadania z zakresu w/w nadzoru, tj.: 
• z art. 9 ust. 2 i 1 - ustalanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonania 
obowiązków zapewniających powszechną ochronę tych lasów, kształtowanie równowagi 
w ekosystemach leśnych i podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, 
• art. 14a ust. 3 - legalizowanie drewna pozyskiwanego z lasów prywatnych poprzez cechowanie 
i wystawianie stosownych świadectw legalności, 
• art. 24 - nakazywanie decyzjami właścicielom w/w lasów wykonanie obowiązków określonych art. 
13 ust.1 ustawy w zakresie trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich uŜytkowania 
albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu, w przypadku, gdy właściciele lasów 
tych zadań nie realizują. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 4 cyt. ustawy, nadleśnictwa wykonują powierzony nadzór nad lasami 
niepaństwowymi, po zapewnieniu przez starostę odpowiednich środków finansowych. Powierzone 
zadania realizowane są zgodnie z zamierzeniami przy podstawowym załoŜeniu utrzymywania 
ciągłości hodowlanej lasów poprzez odnawianie powierzchni pozrębowych w sposób sztuczny 
i naturalny. Pełne wykonanie zadań odnotowywuje się w zakresie legalizacji pozyskiwanego drewna 
i wydawania decyzji z cyt. art. ustawy o lasach w odniesieniu do indywidualnych wystąpień 
właścicieli lasów. Decyzje z urzędu wydawane są na skutek przeprowadzanych planowych lustracji 
terenowych.  
 
Leśniczowie ds. lasów niepaństwowych pełnią (wg. harmonogramów) dyŜury w urzędach gmin 
(miast, miast i gmin), udzielają zainteresowanym fachowego instruktaŜu dotyczącego hodowli 
i ochrony lasów oraz w miarę moŜliwości bezpośrednio nadzorują wykonanie przez ich właścicieli, 
ustalonych w tym zakresie, zabiegów. 
 
Nadleśnictwa sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań, z ramienia 
Starosty okresowo dokonywane są w tych jednostkach kontrole, na bieŜąco prowadzona jest 
współpraca, m.in. odnośnie ochrony lasów przed chorobami i szkodnikami oraz w zakresie 
wykonywalności decyzji /lustracje sprawdzające/.  
 
Zwiększenie efektywności nadzoru nad lasami zaleŜne jest od środków finansowych, które 
pozwoliłyby na sporządzenie kompletnej dokumentacji urządzeniowej lasów oraz zaangaŜowanie 
leśniczych w ilości określonej normą 2 tys. ha lasów /leśnika, przy pełnym pokryciu faktycznych 
kosztów obsługi. 
 
 
Zaleca się opracowanie przez gminę „Studium granicy rolno-leśnej”, uszczegółowiającego ustalenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala”. Dokument 
taki powinien być opracowany na podstawie analizy warunków środowiska i skonsultowany 
z właścicielami gruntów i na poziomie gminy powinien stanowić narzędzie do prawidłowego 
sterowania procesem zalesiania gruntów; tereny preferowane: dolina rzeki Oronki, Potoku 
Kosowskiego i obszar źródliskowy Kobylanki (Kowalówki); przewidywany termin realizacji - do 
2009 r.  
 
Kierunki działania dla właściwej ochrony zasobów przyrodniczych gminy 
 
W zakresie zwiększenia róŜnorodności krajobrazu i jego odporności biologicznej proponuje się: 
 
� wprowadzać (głównie na gruntach nie uŜytkowanych rolniczo) zadrzewienia i zakrzewienia,  
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� obsadzać pobocza dróg drzewami (zwłaszcza miododajnymi, np. lipa) i krzewami, 
� obsadzać brzegi rowów i naturalnych cieków drzewami i krzewami, o ile nie ma przeciwwskazań 

do takich działań. 
 
Ponadto, na terenie gminy ochronie podlegają teŜ grunty leśne, niezaleŜnie od formy własności, na 
mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o lasach. Ochrona gruntów leśnych realizowana 
jest poprzez przestrzeganie zakazów określonych w w.w. ustawach, a w szczególności na zakazie: 
 
� przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne (z wyjątkiem przypadków określonych 

w ustawie), 
� niszczenia lasów i gruntów leśnych, 
� działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów. 
 
Na obszarach uŜytków ekologicznych obowiązuje szereg zakazów, np.: 
 
− uszkadzania, niszczenia lub przekształcania obiektu, 
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem obiektów 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwsztormowym, 
− uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
− zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 
− likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych, 
− budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych 

mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony, bądź spowodować degradację krajobrazu, 
itp. 

 
Na obszarze chronionego krajobrazu zabrania się między innymi: 
 
− lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, 
− lokalizowania budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 
− likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,  
− umyślnego zabijania dziko Ŝyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk 

i złoŜonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, 
 
Rada Gminy jest obowiązana zapewnić mieszkańcom gminy korzystanie z przyrody przede wszystkim 
przez tworzenie i utrzymywanie w naleŜytym stanie terenów zieleni i zadrzewień, łączących się, 
w miarę moŜliwości, z terenami zalesionymi. Tereny zieleni miejskiej wymagają urządzenia na 
podstawie projektów zagospodarowania, uwzględniających przewidziana funkcję i z zachowaniem 
istniejących zadrzewień.  
 
Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach przyrodniczo cennych moŜna 
osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego 
i przestrzegania standardów powierzchniowych, dotyczących publicznych terenów zieleni jako norm 
obowiązujących przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W obecnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala 
zawarto minimalne wskaźniki powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni zabudowy.  
 
Na obszarach o wysokich walorach geomorfologiczno-krajobrazowych, atrakcyjnych turystycznie 
naleŜy szczególnie dbać o szeroko pojętą estetykę krajobrazu. Na terenie gminy Kowala obszary 
najcenniejsze pod względem przyrodniczym pokrywają się w zasadzie z obszarami najbardziej 
atrakcyjnymi rekreacyjnie. W związku z tym stwarza to niebezpieczeństwo wzrostu negatywnego 
oddziaływania na zasoby przyrodnicze, w tym tereny chronione. W tym celu proponuje się 
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prowadzenie intensywnej edukacji społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości celów i zasad 
ochrony przyrody. 
 
 Główne przewidziane kierunki działań to: 
 
� promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu, 
� rozwój przyrodniczych ścieŜek dydaktycznych, 
� selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed 

niewłaściwym zainwestowaniem. 
 
W celu zachowania ciągłości systemu przyrodniczego naleŜy chronić istniejące korytarze ekologiczne 
oraz zwiększać powierzchnie połączeń gminy z terenami otwartymi.  
 
Działania i zalecenia sformułowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 
Kowala” wskazują ponadto na: 
 
− podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie systemu przyrodniczego, 

a w szczególności: zakazie wydobywania piasku i pospółki, 
− wykorzystanie istniejących uŜytków zielonych, powiększeniu obszarów zalesionych na kierunku 

wschód-zachód; 
− wykluczenie z zabudowy obszarów dolin rzecznych, obniŜeń terenowych, oraz terenów 

zmeliorowanych; 
− budowę zbiornika retencyjnego w Kowali, na południe od kompleksu leśnego; 
− likwidacji dzikich wysypisk; 
− przygotowanie oferty terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową i rekreacyjną; 
− współpracy z gminą Radom w zakresie wspólnego przygotowania atrakcyjnych terenów 

rekreacyjno- sportowych; 
− realizowanie warunkowym zabudowy na obszarze systemu przyrodniczego - po pozostawieniu na 

działkach 70% powierzchni biologicznie czynnej (zadrzewionej lub zakrzewionej); 
− utrzymanie i uzupełnianie kompleksów leśnych; 
 
Poprawa stanu zieleni miejskiej 
 
Z mocy prawa ochrona zieleni leŜy w kompetencji gminy, która wydaje zezwolenia na wycięcie drzew 
i krzewów przy zachowaniu zasady kompensacji przyrodniczej – równowaŜenia strat w lokalnym 
środowisku przyrodniczym poprzez nowe nasadzenia w innych miejscach. 
 
NaleŜy zwiększać powierzchnię zieleni ulicznej, dąŜyć do zagospodarowania zielenią istniejących 
pasów drogowych oraz nowo realizowanych i modernizowanych ulic w gminie, zwiększać obszary 
zieleni izolacyjnej, towarzyszącej obiektom oświaty, rekreacji i sportu. Kolejnym krokiem jest bieŜące 
uzupełnianie wypadającej zieleni i stała konserwacja zadrzewienia. Ze względu na zachowanie 
powiązań przyrodniczych, naleŜy odtwarzać zieleń wzdłuŜ cieków powierzchniowych i zbiorników 
wodnych. 
 
Działania poprawiające sytuację zieleni w pasach drogowych są następujące: 
 
1. stosowanie mieszanek kamienno-glebowych jako podłoŜa pod ciągami pieszymi. Zapewniają one 

odpowiednią nośność chodników i przepuszczalność podłoŜa. Mieszanki te zawierają ziemię 
w ilości niezbędnej dla procesów fizjologicznych drzew i pokrywają ich zapotrzebowanie na 
wodę, 

2. zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni terenu, gdzie rosną drzewa (np. z kostki kamiennej lub 
klinkierowej z przepuszczalnymi spoinami), 

3. zwiększenie podziemnej przestrzeni dla korzeni drzew, co umoŜliwia wprowadzanie duŜych 
drzew do centrum gminy, 
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4. stosowanie systemów nawadniających i odprowadzających wodę wzdłuŜ linii drzew ulicznych, 
5. stosowanie substratów do podłoŜa, zwiększających zdolność gleby do gromadzenia wody 

i składników pokarmowych. 
 
Najkorzystniejsze dla nasadzeń są pasma zieleni odpowiedniej szerokości tj. powyŜej 3 m. Pojedyncze 
stanowiska ("okienka") mogą być sytuowane tylko wyjątkowo. Przy szerokości pasm zieleni poniŜej 
3 m nie naleŜy sadzić duŜych drzew. Znacznie lepiej zastąpić je roślinnością okrywową lub niskimi 
krzewami na tle trawników, które spełniają rolę filtru zanieczyszczeń i zapobiegają wtórnemu pyleniu 
z powietrza. Na szerokich pasach naleŜy projektować drzewa i krzewy w układzie wielowarstwowym. 
Rozwiązanie takie powinno być stosowane szczególnie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 
zwłaszcza przy duŜym natęŜeniu ruchu. W pasach zieleni przyulicznej celowe jest wprowadzenie 
większej liczby niewysokich krzewów lub roślin okrywowych zamiast trawników, które rosną słabo 
w zacienionych miejscach pod drzewami, 
 
Zieleń w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej występuje jako samodzielne, indywidualne 
załoŜenie ogrodowe lub tzw. przedogródek w zabudowie segmentowej jednorodzinnej. Jej dobór 
i pielęgnacja zaleŜą od właściciela posesji. JednakŜe, dobór materiału roślinnego musi być 
dostosowany do siedliska i charakteru istniejącej zieleni. Zalecane jest sadzenie roślin, które wywołują 
jonizację ujemną, mającą korzystny wpływ na psychikę człowieka. Do roślin takich naleŜą: sosny, 
brzozy, lipy, róŜe, tulipany. NaleŜy wprowadzać do nasadzeń jak najwięcej roślin wydzielających do 
powietrza olejki eteryczne o właściwościach leczniczych (tzw. fitoncydy). W miejscach zacienionych 
zamiast trawników naleŜy sadzić rośliny okrywowe zielne, krzewinki i niskie krzewy, które 
z powodzeniem zastąpią powierzchnie trawiaste równieŜ w miejscach naraŜonych na znaczne 
zanieczyszczenie. 
 
W celu usprawnienia zarządzaniem zielenią urządzoną w gminie Kowala proponuje się przyjęcie 
następujących kierunków działań: 
 
1. Opracowanie i przyjęcie lokalnych regulacji prawnych, które w sposób skuteczny chroniłyby 

zasoby zieleni w mieście i wymuszały poŜądane zachowania ze strony mieszkańców. 
Przykładowo, ustalenia takie mogłyby dotyczyć: 

� obowiązku wydawania przez wydziały Urzędu Gminy zgody na budowę uciąŜliwych dla 
środowiska obiektów tylko pod warunkiem równoległej realizacji zieleni izolacyjnej 
i egzekwowanie tych decyzji (o ile jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego), 

� zakładanie pasów zieleni izolacyjnej (ekranów) od nowo lokalizowanych stacji paliw, dróg, 
i innych obiektów uciąŜliwych (ustalenia na etapie lokalizacji tych obiektów), 

� zwiększenie roli Policji w ochronie zieleni urządzonej (kary za niszczenie drzew, zaniedbania 
w opiece nad zielenią, praca na rzecz zieleni), 

� wprowadzenie obowiązku jawności w zakresie stałych usług pielęgnacyjnych świadczonych przez 
firmy na rzecz gminnych terenów zieleni (np. tablice informacyjne ustawione w parkach), 

� obowiązku zakładania osłon na drzewa w pobliŜu miejsc parkowania pojazdów oraz 
przepuszczalnych osłon na glebę wokół drzew, 

� stymulowania budowy ścieŜek rowerowych w miejskich systemach zieleni (doliny rzek) i ciągach 
ulicznych oraz podmiejskich drogach dojazdowych do obiektów rekreacji. 

 
Proponuje się takŜe: 
 
� zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy, 
� podniesienie standardów wyposaŜenia i jakości urządzenia istniejących publicznych terenów 

zieleni, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uŜytkowników (budowa ogrodzeń, ochrona 
wybranych obiektów, 

� sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy, 
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� utworzenie, wdroŜenie i konsekwentne, okresowe aktualizowanie bazy danych o dziedzictwie 
przyrodniczym i krajobrazowym gminy (z uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej oraz 
odniesieniami przestrzennymi) 

� opracowanie kalendarzy stałych zadań dla dzieci i młodzieŜy z placówek oświatowych w zakresie 
pielęgnacji zieleni towarzyszącej tym placówkom, 

� zapewnienie dostępu do terenów zieleni miejskiej przez osoby niepełnosprawne. 
 
Postuluje się równieŜ o wyznaczenie pojemności przestrzennej (tzw. chłonności ekologicznej) dla 
gminy Kowala i stosowanie jej wyników w dalszym planowaniu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie. 
 
7.2. Ochrona powierzchni terenu 
 
7.2.1. Surowce mineralne 
 
Gmina Kowala nie jest zasobna w surowce mineralne. Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód 
podziemnych w Polsce, wg stanu na 31.XII.2006r.” Ministerstwa Środowiska (PIG. Warszawa, 
2006r.), na terenie gminy podstawową grupę stanowią kopaliny pospolite: kruszywa naturalne, piaski 
i surowce ilaste. Kopaliny podstawowe - fosforyty, występują w małych ilościach i nie mają 
większego znaczenia. 
 
W gminie Kowala występują następujące, udokumentowane złoŜa surowców mineralnych, których 
eksploatacja obecnie nie jest uzasadniona ekonomicznie:  
 
− część złoŜa fosforytów „Radom – Krogulcza”, o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie 

w kategorii C2 – 8 470 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 610 tysięcy ton; 
− część złoŜa fosforytów „Radom – Dąbrówka Warszawska” o zasobach bilansowych rozpoznanych 

wstępnie w kategorii C2 – 6 760 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 210 tysięcy ton; 
− część złoŜa fosforytów „IłŜa - Łączany” o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie 

w kategorii C2 – 10 230 tysięcy ton, w tym P2O5 – 1 900 tysięcy ton. 
 
Poza złoŜami ujętymi w „Bilansie...” na obszarze gminy występują inne złoŜa, rozpoznane w róŜnym 
stopniu: 
 
− złoŜe kruszywa Romanów – Kowala, o zasobach bilansowych, rozpoznanych szczegółowo (w kat. 

A + B + C1) 44 162 tysięcy m3, w tym zasoby złoŜa moŜliwe do wydobycia – 30 265 Mg, przy 
wydobyciu nie przekraczającym 20 000m3/rok; 

− złoŜe surowca ilastego ceramiki budowlanej do produkcji kruszywa lekkiegoglinoporytu - 
„Kotarwice” (Parznice), o powierzchni 26,2ha, o zasobach bilansowych 2 136 tysięcy m3, 
rozpoznanych wstępnie; 

− część złoŜa piasków „Malczów – Zenonów”; eksploatacja zaniechana w 1988r., o zasobach 
bilansowych na koniec 1991r. – 7 720 tysięcy m3; 

− złoŜe kruszywa naturalnego „Malczów – Zenonów”, o zasobach bilansowych 7 134 tys. m3, 
rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+ B+ C1). 

 
WzdłuŜ dolin rzecznych: Modrzejowicy, Garlicy i Oronki występują torfy. W dolinie Oronki 
rozpoznano złoŜe torfu „Kowala – Stępocina”, jednak nie nadaje się ono do eksploatacji (wg IMUZ 
Falenty, 1997 r.). 
 
Starosta Radomski udzielił następującej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoŜa piasków 
oraz na wydobywanie piasków: Andrzej Bilski, ul. Kotarbińskiego 4/60, Radom, czas obowiązywania 
koncesji: 31.01.2009 r. (decyzja znak ROŚ 751/1/2003 z dnia 23.01. 2003 r.). 
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7.2.2. Gleby 
  
Gleby i warunki wodne na terenie gminy określone są jako średnio korzystne i korzystne dla produkcji 
rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 62,1 pkt (na 100 pkt). 
Pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina zajmowała 29 miejsce na 63 gminy 
w dawnym województwie radomskim. Obszar gminy naleŜy do łódzkiej dzielnicy rolniczo-
klimatycznej i radomskozwoleńskiego regionu glebowo-rolniczego. 
 
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych jest następujący: 
 
− klasy II – III – 13,8 % powierzchni gminy (1 033,5 ha); 
− klasa IV – 34 % powierzchni gminy (2 538, 7 ha); 
− klasa V i VI - 52 % powierzchni gminy ( 3 899 ha) 
 
PoniŜej podano kompleksy rolniczej przydatności gleb: 
1. grunty orne (71,5% powierzchni gminy): 
- pszenny dobry 0,2%, 
- Ŝytni bardzo dobry 4,7%, 
- Ŝytni dobry 6,7%, 
- Ŝytni słaby 16,3%, 
- Ŝytni bardzo słaby 20,0%, 
- zboŜowo-pastewny mocny 37,2%, 
- zboŜowo-pastewny słaby 14,9%. 
2. uŜytki zielone (12,2% powierzchni gminy): 
- 2z - średnie (466ha) 49,4%, 
- 3z - słabe i bardzo słabe (478 ha) 50,6 %. 
 
MoŜliwości produkcyjnego wykorzystania gleb są przestrzennie zróŜnicowane, w zaleŜności od 
budowy geologicznej i morfologii terenu. W skali gminy najcenniejsze są gleby brunatne i bielicowe 
(IIIa – IIIb klasy bonitacyjnej), przewaŜnie pochodzenia mułowomurszowego). Gleby te podlegają 
szczególnej ochronie prawnej przed zmianą sposobu uŜytkowania. Występują głównie na terenach 
wsi: Kotarwice, Mazowszany, Parznice i Józefów. 
 
Do gruntów chronionych warunkowo przed zmianą sposobu uŜytkowania zaliczono równieŜ grunty 
IV klasy bonitacyjnej (wytworzone z glin o róŜnym stopniu spiaszczenia i piasków gliniastych). 
Największe powierzchnie tych gleb znajdują się w rejonie wsi: Młodocin Mniejszy, Ludwinów, 
Parznice i Bardzice. 
 
Gleby słabe (brunatne, z małą zawartością składników pokarmowych i małą zdolnością do 
zatrzymywania wody), naleŜące do kompleksu Ŝytnio-ziemniaczanego słabego z udziałem zboŜowo-
pastewnego słabego z klasy V gruntów ornych, występują we wsiach: Kowala, Huta Mazowszańska, 
Romanów RoŜki, Ruda Mała, Młodocin Mniejszy, Dąbrówka Zabłotnia, Trablice, Zenadów 
i Parznice.  
 
Do gleb słabych zaliczają się równieŜ gleby kompleksu zboŜowo-pastewnego suchego, podmokłe - 
wiosną, a w późniejszych porach roku przesuszone. 
 
Najsłabsze gleby na terenie gminy (ubogie w składniki pokarmowe, suche) to gleby brunatne 
wytworzone z piasków luźnych, naleŜące do kompleksu Ŝytniego bardzo słabego i VI klasy 
bonitacyjnej. 
 
W dolinie Oronki oraz lokalnych zagłębieniach występują gleby hydrogeniczne, wykorzystywane 
głównie pod trwałe uŜytki zielone. 
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Gleby na terenie gminy zostały powaŜnie przeobraŜone w wyniku intensywnej działalności człowieka, 
szczególnie rolnictwa.  
 
Jakość gleb na terenie powiatu radomskiego została rozpoznana podczas wykonywania “Atlasu 
geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna 1995) opracowanym przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. Ogółem na obszarze powiatu radomskiego wykonano 54 analizy chemiczne próbek 
gleb. Sumaryczna klasyfikacja (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów gleby oraz standardów jakości ziemi - Dz. U. Nr 165 z dnia 4 października 
2002 r., poz 1359) wskazuje, Ŝe 99%  badanych gleb z obszaru powiatu radomskiego naleŜy do grupy 
A (standard obszaru poddanego ochronie), 1% do grupy B i Ŝadna do grupy C. Przeciętna zawartość 
oznaczonych pierwiastków w glebach powierzchniowych powiatu radomskiego jest bardzo zbliŜona 
do ich przeciętnej zawartości w glebach z obszarów niezabudowanych Polski. 
 
Zdecydowana większość gleb obszaru powiatu radomskiego (69% zbadanych próbek) wykazuje 
odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny (<6,7), typowy dla większości gleb warstwy powierzchniowej 
z obszaru Polski. Jedynie 8% gleb wykazuje odczyn obojętny, a 4% - zasadowy. 56% gleb w powiecie 
wymaga wapnowania, w tym dla 38% jest to konieczne, a 18% - potrzebne. Dla 14% gleb 
wapnowanie jest wskazane, a dla 20 – zbędne.  
 
73% gleb powiatu radomskiego ma niska i bardzo niską zawartość fosforu, a jedynie 12%  - wysoką 
i bardzo wysoką. Podobnie jest w przypadku zawartości potasu – 67% gleb powiatu ma niska i bardzo 
niską zawartość tego pierwiastka, a 14% wysoką i bardzo wysoką.  
 
Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku zawartości magnezu – 46% gleb powiatu 
radomskiego charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością Mg, a 30% - wysoką i bardzo 
wysoką. 
 
Podsumowując: przeprowadzona analiza pokazała generalnie dobry stan jakości gleb w odniesieniu do 
wybranych metali cięŜkich i zdecydowanie gorszy stan w zakresie odczynu i zawartości substancji 
nawozowych. Prowadzone wyrywkowo badania stanu gleb nie wskazują na ich zanieczyszczenie. 
 
7.2.3. Tereny poprzemysłowe 
 
Mianem terenów poprzemysłowych (lub zdegradowanych) określa się cały szereg obszarów, które 
w wyniku róŜnych funkcji uŜytkowych uległy degradacji w odniesieniu do stanu pierwotnego.  
 
Aktualnie w polskim prawodawstwie nie istnieje jednorodna i oficjalnie obowiązująca klasyfikacja 
takich terenów, niemniej jednak na podstawie róŜnego rodzaju opracowań i dokumentów moŜna 
wyróŜnić następujące ich rodzaje: 
 
- zwały odpadów chemicznych i osadów ściekowych; 
- składowiska stałych odpadów komunalnych; 
- tereny przesuszone i nieuŜytkowane; 
- zalewiska; 
- tereny zabagnione; 
- tereny produkcyjne; 
- nieuŜytki zielone. 
 
Oprócz wyŜej wymienionych typów terenów dodatkowym problemem jest zagospodarowanie 
towarzyszących im obiektów poprzemysłowych, do których zaliczają się między innymi obiekty 
kubaturowe, inŜynierskie, a takŜe róŜnego typu sieci. Ze względu na uwarunkowania dziejowe, 
niektóre z tych obiektów posiadają wartość zabytkową i objęte są ochroną konserwatorską. Innym 
istotnym czynnikiem utrudniającym proces przekształcania terenów poprzemysłowych jest 
rozdrobnienie praw własnościowych tychŜe terenów. 
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Obecnie braki informacji o powierzchni i lokalizacji terenów poprzemysłowych w gminie Kowala. 
Inwentaryzacja tego typu terenów zmienionych antropogenicznie nie jest skomplikowana, zwłaszcza 
obszarów o niewielkiej powierzchni. Jednak zebranie informacji na temat niewielkich terenów 
zanieczyszczonych poprzez działalność człowieka jest duŜo trudniejsza.  
 
7.2.2. Program poprawy dla sektora: Ochrona powierzchni terenu  

Cele długoterminoey do 2015 roku: 

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów  wraz z ich ochroną  
Ochrona złóŜ i rekultywacja terenów poeksloatacyjnych 

 
Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego: 
 
• Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji 

przemysłowych i komunikacyjnych) 
• Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej 

bonitacji gleb, terenów chronionych, leśnych i terenów o wysokich walorach krajobrazowych 
(szczególnie wydm) 

• Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego złóŜ nie 
eksploatowanych 

 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań: 
 
1. Ochrona gleb przed degradacją 
2. Ochrona złóŜ nie eksploatowanych i obszarów perspektywicznych poprzez uwzględnienie ich 

w planach zagospodarowania przestrzennego  

3. Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk eksploatacyjnych i niedopuszczanie do 
ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów) 

 
Rozwój gminy będzie w dalszym ciągu wywierał presję na środowisko i wprowadzał wyraźne zmiany 
w dotychczasowym układzie przyrodniczym. Niekontrolowane rozproszenie urbanizacji stanowi 
powaŜne zagroŜenie dla środowiska, szczególnie dla obszarów cennych przyrodniczo. Niezbędne jest 
wzmocnienie roli planowania przestrzennego i zapewnienie wyraźnej hierarchiczności planów 
przestrzennego zagospodarowania. Konieczne jest sformułowanie polityki przestrzennego rozwoju 
gminy oraz polityki gospodarki gruntami. Poszczególne rodzaje antropopresji związane 
z działalnością społeczną i gospodarczą omówiono w poszczególnych rozdziałach niniejszego 
programu.  
 
Ochrona gleb będzie polegać na: 
 
� racjonalnym nimi gospodarowaniu, 
� zachowaniu wartości przyrodniczych, 
� utrzymaniu jakości gleby i ziemi powyŜej lub, co najmniej na poziomie wymaganych standardów. 
 
W celu polepszenia jakości gleb naleŜy m.in.: 
 
� prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia zakwaszenia gleb, 
� nie dopuszczać do rozpraszania zabudowy na terenach przyrodniczo cennych i w pierwszej 

kolejności przeznaczanie pod zainwestowanie terenów połoŜonych w obszarze juŜ istniejącego 
zainwestowania oraz terenów o najniŜszej wartości dla środowiska. 
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Na cele nierolnicze i nieleśne moŜna przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji 
gruntów jako nieuŜytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniŜszej przydatności rolniczej. 
Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne moŜna dokonać jedynie 
w planach zagospodarowania przestrzennego.  
 
W związku z uprawą na terenie gminy warzyw i owoców w ogródkach  przydomowych, istotne jest 
prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych na temat poziomu zanieczyszczenia gleb 
i konieczności stosowania odpowiednich upraw i nawozów. Pewne typy roślin kumulują metale 
cięŜkie, w związku z tym nie zaleca się ich uprawy w celach konsumpcyjnych. Upraw na glebach 
naraŜonych na zanieczyszczenie naleŜy zaniechać szczególnie w pobliŜu tras komunikacyjnych. 
 
W zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych podstawowe znaczenie ma 
inwentaryzacja miejsc, które naleŜy poddać takim działaniem. NaleŜy sporządzić listę potencjalnych 
obiektów, a następnie zebrać informacje świadczące o aktualnym stanie środowiska na tych terenach 
(jakość gleb, wód podziemnych, itp.). Jest to zadanie będące w gestii starosty.  
 
Za kształtowanie polityki ochrony złóŜ i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami odpowiedzialni 
są Minister Środowiska, Marszałek Województwa, Starosta Powiatu Radomskiego i urzędy górnicze. 
Obowiązki związane z eksploatacją złoŜa i późniejszą rekultywacją wyrobiska ciąŜą na uŜytkowniku 
złoŜa. Zasady korzystania z kopalin uregulowane są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
Prawo geologiczne i górnicze (z późniejszymi zmianami). Regulacje dotyczące ochrony kopalin 
zawarte zostały równieŜ w ustawie Prawo ochrony środowiska.  
 
W działaniach Starosty Powiatu Radomskiego, jako organu administracji geologicznej, planuje się:  
 
� ochronę eksploatowanych złóŜ kopalin poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów 

i uszlachetnianie kopaliny,  
� likwidację tzw. „dzikiej” eksploatacji kopalin oraz eliminowanie jej z terenów rolniczych 

o wysokiej bonitacji gleb i obszarów leśnych.  
 
Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie i dlatego wymaga 
ona stworzenia warunków racjonalnego ich zagospodarowania, zgodnie z maksymalną ochroną 
walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na cele leśne lub 
wodne. Prawidłowe zrekultywowanie zagłębień poeksploatacyjnych na cele wodne wpłynie korzystnie 
na retencjonowanie wód powierzchniowych. Powstałe w ten sposób zbiorniki wzbogacają lokalne 
siedlisko flory i fauny, a takŜe wykorzystywane są na potrzeby rekreacyjne. Starosta Radomski 
realizuje swoją politykę koncesyjną, jako organ administracji geologicznej, juŜ na etapie wydawania 
koncesji na wydobywanie kopali ze złóŜ przestrzega zasad, by przedsiębiorcy zanim przystąpią do 
prowadzenia działalności górniczej, wiedzieli o czekających ich obowiązkach wynikających z ustawy 
Prawo ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do uzgodnienia zakresu, sposobu i terminu 
wykonania prac rekultywacyjnych.  
 
W przypadku złóŜ nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów jest ochrona 
obszarów, na którym występują, przed zainwestowaniem uniemoŜliwiającym późniejsze 
wykorzystanie złoŜa. Osiągnąć to moŜna poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

8. ZrównowaŜone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 
 
8.1. Racjonalizacja uŜytkowania wody do celów konsumpcyjnych 
 
Cel długoterminowy do roku 2015: 

Zmniejszenie zuŜycia wody w sektorze komunalnym 
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Cel ten wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji tego celu mają 
działania podejmowane przez poszczególne zakłady produkcyjne, a takŜe jednostki funkcjonujące 
w sektorze komunalnym.  
 
Ogólna polityka dotycząca zmniejszenia zuŜycia wody przez sektor produkcyjny i komunalny polegać 
będzie na skoncentrowaniu wysiłków na obniŜeniu popytu na wodę, co jest przeciwieństwem do 
metody zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez zwiększanie jej podaŜy. 
Niezmiernie istotne będą tutaj działania edukacyjne, ukierunkowane na zmianę nawyków korzystania 
z wody wśród mieszkańców gminy oraz wprowadzenie nowych przyzwyczajeń mających na celu 
zrównowaŜone korzystanie z zasobów wodnych. 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań: 
 
1. Zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. 
2. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zuŜycia wody w gospodarstwach domowych 

(modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody). 
3. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie konieczności i moŜliwości 

oszczędzania wody 
 
Struktura poboru wody w gospodarstwach domowych (na podstawie badań krajowych) wskazuje, 
Ŝe na konsumpcję i gotowanie zuŜywa się zaledwie 5% wody, zaś na spłukiwanie toalet i mycie 
aŜ 58%. W gospodarstwie domowym moŜna zmniejszyć zuŜycie wody dzięki: 
 

� rozwaŜnemu i świadomemu obchodzeniu się z wodą, 
� zainstalowaniu wodooszczędnych urządzeń, 
� przemyślanym zakupom nowych urządzeń. 

 
Podstawowe zasady, jakie naleŜy przekazywać mieszkańcom, dotyczą następujących kwestii: 
 

1. Nie zostawianie otwartego kranu, gdy nie jest to niezbędne. 
2. Naprawy cieknących urządzeń -  kranów lub rezerwuarów. 
3. Oszczędzanie wodę w łazience – korzystanie z prysznica, zamiast z kąpieli.  
4. Zmywanie naczyń - na kilkakrotne zmywanie małej ilości naczyń zuŜywa się więcej wody 

i środków myjących niŜ na duŜą partię jednorazowo. 
5. Wypracowanie wodooszczędnych przyzwyczajeń dotyczących prania bielizn: wypełnianie 

całkowicie pralki, nie stosowanie prania wstępnego, skrócenie  programu płukania, itp., w 
zaleŜności od moŜliwości skprzętu. 

6. Ograniczenie podlewanie ogródka. 
7. Zaopatrzenie się w wodooszczędną końcówkę prysznica.  
8. Zakup urządzeń ograniczających przepływ wody (perlator).  
9. Zakup stoperów do urządzeń w toalecie lub montaŜ przycisków dwudzielnych. 
10. Wykonanie izolacji rur wodociągowych. 
11. Podłączenie odpływu umywalki do rezerwuaru muszli klozetowej.  
12. Zainstalowanie wodooszczędnego rezerwuaru. 
13. Instalacja baterii jednouchwytowych. 
14. Kupno nowych urządzeń, kierując się zuŜyciem przez nie wody i energii (np. pralki). 
15. Kupno termy czy kotła o odpowiedniej wydajności. 
16. Instalacja zbiornika na wodę deszczową (np. do podlewania ogródka, spłuczki w toalecie). 

 
8.2. Zmniejszenie zuŜycia energii 
 
Cel długoterminowy do 2015 roku: 

DąŜenie do relatywnego zmniejszenia zuŜycia energii elektrycznej i cieplnej 
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Cele krótkoterminowe do 2011 roku i kierunki działań: 
 
1. Relatywne zmniejszenie zuŜycia energii poprzez wprowadzanie energooszczędnych technologii 

i urządzeń w gospodarce komunalnej. 
2. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez 

poprawę parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych 
(termomodernizacja). 

3. Racjonalizacja zuŜycia i oszczędzanie energii elektrycznej przez społeczeństwo gminy. 
4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa gminy na temat moŜliwości i metod ograniczania 

zuŜycia energii. 
 
Osiągnięcie celów jest uwarunkowane m.in. dalszym urealnieniem (wzrostem) cen energii, poprzez 
wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, 
zróŜnicowane w zaleŜności od uciąŜliwości danego paliwa dla środowiska). Wzrost cen energii 
pociągnie za sobą zmniejszenie jej zuŜycia. W celu zmniejszenia poboru energii cieplnej proponuje się 
następujące działania: 
 

� Propagowanie wśród mieszkańców gminy zachowań, które zmniejszą zapotrzebowanie na 
energię cieplną, np: 

- obniŜanie temperatury pomieszczeń w nocy, w pomieszczeniach nieuŜywanych i podczas 
nieobecności w domu. ObniŜenie w tych okresach temperatury w pomieszczeniach do 
bezpiecznego poziomu, tzw. temperatury dyŜurnej, wynoszącej zwykle około 10 - 12oC, 
pozwala znacząco obniŜyć zuŜycie energii cieplnej, 

- kontrola stanu technicznego urządzeń grzewczych. Wpływ na koszty ogrzewania ma równieŜ 
stan techniczny i poziom technologiczny znajdujących się tam instalacji grzewczych. Często 
stosuje się w nich wodę nieuzdatnioną, skutkiem czego, po latach eksploatacji, przekroje 
czynne są znacznie zmniejszone przez zarastający je kamień. Armatura jest nieszczelna 
i niesprawna. Instalacja grzewcza wymaga czyszczenia chemicznego, a nawet częściowej lub 
całkowitej wymiany. W takim przypadku naleŜy, w miarę moŜliwości, stosować instalacje 
mało-wodne z zamkniętym naczyniem zbiorczym, z odpowietrzaniem na kaŜdym grzejniku, 
zaopatrzone w zawory termostatyczne. NaleŜy takŜe odpowietrzać kaloryfery, 

- stosowanie zaworów termostatycznych – co pozwala na indywidualne ustawienie temperatury 
w kaŜdym z pomieszczeń. 

 
� Propagowanie prac termomodernizacyjnych. Po dociepleniu ścian i stropów, oraz wymianie 

okien zapotrzebowanie na ciepło jest niŜsze. Dobre rezultaty daje równieŜ zasłanianie okien 
na noc. Warto zwrócić uwagę na moŜliwości, jakie stwarza ustawa termomodernizacyjna 
z dnia 18.12.1998 r. Pozwala ona bowiem na uzyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie 
do 80% kosztów termomodernizacji przy spełnieniu określonych warunków energetycznych 
(wymagane pewne procentowe zmniejszenie zuŜycia energii) i finansowych. Zgodnie 
z wymaganiami ustawy, roczne oszczędności kosztów ogrzewania powinny wystarczyć na 
obsługę i spłatę rat kapitałowych kredytu. Premia termomodernizacyjna stanowiąca 25% 
kwoty kredyty pokryta zostanie przez fundusz termomodernizacyjny, zarządzany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem skorzystania z tej formy finansowania inwestycji jest 
wykonanie audytu energetycznego obiektu, ściśle według wymagań przepisów 
wykonawczych do ustawy z dnia 19.12.1998 r. W ramach termomodernizacji moŜna np. 
docieplić ściany zewnętrzne, stropodachy i stropy nad piwnicami, wyremontować stolarkę 
okienną i drzwiową, wymienić okna na energooszczędne z szybami z powłoką niskoemisyjną, 
wymienić kotły lub zmodernizować węzeł cieplny, wymienić lub zmodernizować istniejącą 
instalację c.o. z uwzględnieniem montaŜu regulatorów podpionowych i zaworów 
termostatycznych, zamontować automatykę pogodową w węźle cieplnym. W wyniku 
opłacalnych działań termomodernizacyjnych w 70% obiektów moŜna zmniejszyć zuŜycie 
energii pierwotnej co najmniej o 30% (w 35% co najmniej o 50%). 
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� Stosowanie nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych – zuŜywają one znacznie mniej 
energii przy tej samej mocy. 

 
� DąŜenie do zmniejszenia energii zuŜywanej na podgrzanie ciepłej wody. Prawie jedna czwarta 

część energii zuŜywanej w gospodarstwach domowych przeznaczona jest na podgrzewanie 
wody. ZuŜycie energii moŜna zmniejszyć przez:  

- regulację temperatury wody do maksimum 45o,  
- izolowanie rur i zbiorników wody,  
- zatrzymanie cyrkulacji ciepłej wody,  
- właściwą konserwację instalacji, likwidacja nieszczelności urządzeń, 
- stosowania do podgrzewania wody alternatywnych źródeł energii, 
- zmiana nawyków higienicznych – wybieranie prysznicu zamiast kąpieli, 
- stosowanie urządzeń wodooszczędnych. 

 
W celu zmniejszenia poboru energii elektrycznej proponuje się następujące działania: 
 

� Stosowanie energooszczędnych źródeł światła, co pozwala zaoszczędzić do 80% energii 
zuŜywanej na oświetlenie. Opłaca się wymienienie tradycyjnych źródeł światła (Ŝarówki, 
świetlówki) na energooszczędne (świetlówki kompaktowe, sodówki). śarówki kompaktowe 
zuŜywają o 80% mniej energii niŜ tradycyjne, pracując przy tym 6-12 razy dłuŜej (od 6 do 12 
tyś. godzin, zwykłe Ŝarówki ok.1 tyś. godzin). Wystarczą średnio na sześć-osiem lat, a koszt 
ich zakupu zwraca się blisko po roku. W układach z tradycyjnymi świetlówkami rurowymi 
takŜe istnieją moŜliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energetycznych. Zastosowanie 
do ich zasilania układów wysokiej częstotliwości pozwala oszczędzić 20 - 30 % energii 
elektrycznej, powodując jednocześnie podwyŜszenie komfortu uŜytkowania oświetlenia 
poprzez eliminację problemu pulsacji strumienia świetlnego, który bywa często uciąŜliwy. 
Układy wysokiej częstotliwości są takŜe mniej kłopotliwe w eksploatacji i ich zastosowanie 
powoduje wydłuŜenie trwałości świetlówek.  

 
� Promowanie wśród mieszkańców gminy zachowań, które doprowadzą do zmniejszenia 

zuŜycia energii elektrycznej, np. prawidłowego uŜytkowania i ustawienia sprzętów 
gospodarstwa domowego, na przykład: 
− lodówki i zamraŜarki nie powinny być ustawione w pobliŜu pieców lub kaloryferów lub 

w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia, tył urządzenia powinien być odsłonięty, 
− redukcja temperatury prania, rozpoczynanie prania w przypadku napełnienia pralki,  
− dopasowanie wielkości naczyń do średnicy palnika, gotowanie z przykrywką, uŜywanie 

naczyń z płaskimi dnami, 
− zwracanie uwagi przy zakupie nowych sprzętów elektrycznych na ich zapotrzebowanie na 

energię, 
− gaszenie światła w pustych pomieszczeniach, 
− rezygnacja z uŜycia funkcji stand-by w urządzeniach elektrycznych. 

 
Do działań władz gminnych naleŜeć będzie ponadto wprowadzanie energooszczędnego oświetlania 
ulic i budynków uŜyteczności publicznej. Istotne jest prowadzanie ciągłych działań edukacyjnych 
i informowanie o dostępnych moŜliwościach w zakresie ograniczania zuŜycia energii. 
 
8.3. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 
Cel długoterminowy do 2015 roku: 
 

Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych  
 
Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań: 
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1. Zwiększenie zuŜycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym gminy. 
2. Rozpoznanie moŜliwości szerszego zastosowania oraz wprowadzenia nowych metod 

wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy. 
3. Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

i energii niekonwencjonalnej, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych 
i finansowych. 

 
Zakłada się, Ŝe w 2010 roku udział zuŜycia energii odnawialnej wzrośnie do poziomu 7,5%, 
a w perspektywie 2020 roku do 14% (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu 
energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej 
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła). Działaniem stymulujących rozwój energetyki odnawialnej jest 
wprowadzenie obowiązku zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne energii ze źródeł 
odnawialnych. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo energetyczne, do odnawialnych źródeł 
energii naleŜą: 
 
Energia wiatru – jest uzaleŜniona od lokalnych i regionalnych warunków klimatycznych oraz 
ukształtowania i tzw. szorstkości terenu. Gmina Kowala zlokalizowana jest w strefie o średnich 
zasobach energetycznych wiatru. Powiat radomski nie jest wymieniany jako obszar perspektywiczny 
dla małej energetyki wiatrowej. Niemniej, w gminie Gózd, miejscowość Klwatka, planowana jest 
elektrownia wiatrowa o mocy 0,095 MW, realizowana przez Zakłady Energetyczne Okręgu 
Radomsko – Kieleckiego. 
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Rysunek 14. Warunki wiatrowe na potrzeby energetyki odnawialnej w Polsce 

   

Energia promieniowania słonecznego – gmina posiada dobre warunków do wykorzystania tej formy 
energii – potencjalna energia uŜytkowa (kWh/m2) dla obszaru powiatu radomskiego wynosi 985, 
strefa RIII. Największe promieniowanie słoneczne całkowite występuje od kwietnia do października 
(przez 7 miesięcy). MoŜna rozwaŜać wykorzystanie energii słonecznej, np. do wytwarzania ciepłej 
wody w kolektorach słonecznych lub energii elektrycznej w fotoogniwach. Kolektory słoneczne 
absorbują energię bezpośredniego i pośredniego promieniowania słonecznego i przekształcają ją na 
energię cieplną. Kolektory cieczowe budowane są w formie pojedynczych paneli o powierzchni 1-1,5 
m2, które łączy się w baterie o dowolnych powierzchniach do 100-200 m2. Montowane mogą być na 
dachach budynków lub jako instalacje wolno stojące. Kolektory powietrzne buduje się 
o powierzchniach 50-1000 m2, instalowane są na budynkach (wykorzystywane są tu równieŜ dachy 
budynków kryte blachą, papą itp.), ale mogą być takŜe budowane jako przyścienne, wolno stojące, jak 
równieŜ w postaci rękawów z czarnej folii. Zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy cieplne 
znajdują zastosowanie głównie w domach jedno- i wielorodzinnych. Energia słoneczna kumulowana 
przez kolektory moŜe mieć zastosowanie do podgrzewania wody technologicznej na potrzeby 
gospodarstw domowych i ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i mieszkalnych. Sprawność 
wykorzystania kolektorów wynosi 40 – 60%, a fotoogniw 8 – 16%. W budownictwie jednorodzinnym 
systemy pozyskiwania energii słonecznej pozwoliłyby na zaspokojenie do 75% zapotrzebowania na 
ciepłą wodę i do 40% na ogrzewanie. 
Najlepsze i najsprawniejsze kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć rocznie z kaŜdego metra 
kwadratowego powierzchni czynnej około 450 kWh energii. Jest to granica wyznaczona przez pogodę 
w naszej strefie klimatycznej. 
W polskich warunkach z 1 m2 powierzchni kolektora moŜna uzyskać od 300 do 500 kWh energii 
rocznie, co stanowi równowartość 70 do 100 kg węgla.   
 
Energia geotermalna – w obszarach stabilnych, takich jak Polska i Europa Środkowa, pozyskiwanie 
energii geotermalnej z naturalnych par wodnych jest jeszcze niekonkurencyjne w stosunku do kosztów 
pozyskania energii z tradycyjnych nośników energii. Z tego teŜ powodu dotychczasowa oceny 
zasobów energii geotermalnej w Polsce dotyczyły głównie energii zawartej w wodach geotermalnych 
o temperaturze 20 – 100 OC. W Polsce wody takie występują na głębokościach od 700 - 3000 m, 
i tylko te wody wzięto pod uwagę w ocenach zasobów energii geotermalnej, moŜliwej do pozyskania 
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w Polsce. Powiat radomski został uznany za obszar mało perspektywiczny dla pozyskiwania wód 
geotermalnych – moc cieplna z otworów geotermalnych oszacowana została na 0,8 MW. 
Aby analizować opłacalność wykorzystania energii geotermalnej naleŜy przeprowadzić badania 
wielkości zasobów tej energii, jej usytuowania (głębokość zalegania warstw, skład chemiczny wód 
geotermalnych, lokalne warunki geologiczne), jak i fizyczną zdolność złoŜa do oddawania energii 
(głębokość, rozstaw, średnica otworów do odbioru i zatłaczania wód). W kaŜdym przypadku, 
ciepłownia geotermalna musi być dostosowana indywidualnie do konkretnych warunków panujących 
w danym miejscu. 
 
 

 
Jednym ze sposobów wykorzystania energii cieplnej ziemi są pompy ciepła - urządzenia 
umoŜliwiające wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do ogrzewania, wentylacji 
i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. Zasada ich działania jest prosta i analogiczna do zasady 
działania lodówki. Pompa ciepła pobiera energię (ciepło) z powietrza lub ziemi z zewnątrz budynku, 
kumuluje je do odpowiedniej wysokości i przekazuje do wymiennika ciepła. Pozyskana energia moŜe 
być przeznaczona na ogrzanie wody uŜytkowej lub budynku. Podstawową zaletą wyróŜniającą pompy 
ciepła od innych systemów grzewczych jest to, Ŝe 75% energii potrzebnej do celów grzewczych 
czerpanych jest bezpłatnie z otoczenia, a pozostałe 25% stanowi prąd elektryczny.  Powoduje to, 
Ŝe pompy ciepła, w obecnej chwili są najtańszymi w eksploatacji urządzeniami w porównaniu 
z innymi urządzenia i grzewczymi. 
 
Energia pozyskiwana z biomasy – biomasa jest to substancja organiczna powstająca w wyniku 
procesu fotosyntezy. Do biomasy zalicza się następujące rodzaje surowców: drewno (uzyskiwane np. 
z plantacji topoli, wierzby energetycznej, z lasów gospodarczych, odpadów z przemysłu drzewnego), 
słomę (z produkcji zboŜa), papier i tekturę. Energia moŜe równieŜ pochodzić z wykorzystania biogazu 
(fermentacja osadów ściekowych, gnojowicy). Przyrost biomasy roślin zaleŜy od intensywności 
nasłonecznienia, biologicznie zdrowej gleby i wody. Ogólnie z 1 ha uŜytków rolnych zbiera się 
rocznie 10 – 20 t biomasy, czyli równowartość 5 - 10 ton węgla. Ocenia się, Ŝe 1 m3 biogazu 
odpowiada energetycznie 1 kg węgla. Rolnictwo i leśnictwo zbierają w Polsce biomasę równowaŜną 
pod względem kalorycznym 150 mln ton węgla. Wartości opałowe produktów biomasy na tle paliw 
konwencjonalnych wynoszą: słoma Ŝółta 14,3 MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg (temperatura spalania 
850 – 1100OC), drewno odpadowe 13 MJ/kg, etanol 25 MJ/kg, natomiast węgiel kamienny średnio 
około 25 MJ/kg, a gaz ziemny 48 MJ/kg. Szczególnie cenne energetycznie są słomy rzepakowa, 
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bobikowa i słonecznikowa, zupełnie nieprzydatne w rolnictwie. NajpowaŜniejszym źródłem biomasy 
jako źródła energii odnawialnej w Polsce są obecnie słoma i odpady drzewne.  
Zasoby drewna na terenie powiatu radomskiego oszacowano na 14 441 m3/rok, a zasoby energetyczne 
drewna z lasów - na 92 233  GJ/rok. Potencjał energetyczny biomasy z sadów z terenu powiatu 
radomskiego oszacowano na 2719 GJ/rok (przy zasobach biomasy 425 m3/rok), a potencjał 
energetyczny drewna odpadowego z poboczy dróg i miejskich terenów zurbanizowanych – na 8054 
GJ/rok (przy zasobach 1259 m3/rok). Współczynnik koncentracji biomasy drzewnej dla powiatu 
wynosi 10,5 m3/km2.  
 
Energia wodna - na terenie gminy Kowala potencjał energetyczny rzek jest niski, na co wpływ mają 
przepływ oraz moŜliwości piętrzenia wód. Doliny większości rzek są płaskie, co uniemoŜliwia 
uzyskanie korzystnych spadków. Na rzece płynących przez gminę nie znajdują się obiekty 
wykorzystujące energię wód, nie są równieŜ planowane takie inwestycje. 
 

9. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych  
 
9.1 Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym 
 
Wskazówki w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów „Wytycznych 
dotyczących zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach 
sektorowych” oraz w Polityce Ekologicznej Państwa. 
 
9.1.1.  Transport 
 
Jednym z atutów gminy powinien być dobry układ komunikacyjny wraz z rozwiniętym systemem 
lokalnego transportu zbiorowego. Z uwagi na zwiększający się ruch pojazdów proponuje się 
następujące cele dla zrównowaŜenia sektora transportu dla gminy Kowala: 
 

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
� uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie walorów 

uŜytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym czasie 
obowiązywały w Unii Europejskiej, 

� kontynuacja budowy zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów, 
� doprowadzenie do ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej, 

a takŜe jej rozmieszczeniu przestrzennemu, do stanu w pełni odpowiadającego rzeczywistym 
potrzebom przewozowym, 

� wyprowadzenie (w miarę moŜliwości) tranzytowych przewozów samochodowych poza obszar 
zwartej zabudowy. 

2. Poprawa stanu istniejących dróg i ulic (w zaleŜności od konieczności - poprzez ich 
przebudowę, utwardzenie, modernizację, poszerzenie). 

3. Usprawnienie i wzmocnienie połączeń komunikacyjnych gminy. 
4. Rozwój komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunków podróŜowania. 
5. Zmniejszenie technicznych ograniczeń w zakresie rozwoju transportu rowerowego, poprzez 

wybudowanie lub wyznaczenie, na wszystkich obszarach zabudowanych, ścieŜek rowerowych 
oraz odpowiednio zagospodarowanych miejsc do parkowania rowerów. 

 
Szczegółowy zakres przekształceń i uzupełnień układu drogowego zostanie określony w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 
 
9.1.2.  Gospodarka komunalna i budownictwo 
 
Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównowaŜenia gospodarki komunalnej 
i budownictwa obejmują: 
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1. Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii 
Europejskiej, a takŜe określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania, 
dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania 
wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, 
ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zuŜycia wody 
i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła. 

2. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w mieście, obejmującego zachowanie 
właściwych relacji pomiędzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi, zaplanowany, 
zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno – urbanistyczny pojedynczych 
budynków i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek. 

3. Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej. 
4. Szerokie wdraŜanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja 

zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciąŜliwość dla 
środowiska, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja 
zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspierane nadzorem inwestorskim 
i administracyjnym w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach 
oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko. 

 
9.1.3. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska 
 
Cele krótkoterminowe i kierunki działań:  
 

1. Uwzględnianie w przetargach organizowanym przez administrację samorządową wymogów 
ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione. 

2. Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych. 

3. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: 
ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, działaniach na rzecz oszczędzania 
zasobów (zwłaszcza energii i wody). 

4. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym. 

 
10. Edukacja ekologiczna 
 
Warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia celów zawartych w Programie ochrony środowiska jest 
uczestnictwo w jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy. Z tego względu jednym z priorytetów 
Programu jest kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej na terenie gminy Kowala edukacji 
ekologicznej.  

Cel długoterminowy do roku 2015: 

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych 
mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

 
 

Cele krótkoterminowe do roku 2011: 

1. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy  
w odniesieniu do środowiska 

2. Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska  
 
Właściwa realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie gminy Kowala wymaga 
przygotowania operacyjnego Programu Edukacji Ekologicznej, obejmującego działania 
ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. W programie zawarte zostaną wszystkie zaplanowane 
działania, wraz z podaniem terminów ich realizacji i podmiotami odpowiedzialnymi za ich wdroŜenie. 
Raz przeprowadzona akcja promocyjno-edukacyjna powinna być kontynuowana.  
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Zaznaczyć naleŜy, iŜ działające w Polsce organizacje odzysku mają do zaoferowania wiele programów 
ekologicznych poruszających przede wszystkim tematykę ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
które mogą być pomocne w prowadzeniu omawianych działań przez jednostki samorządowe. 
W oparciu o ww. programy edukacyjne moŜna stworzyć spójny program poruszający wszystkie 
zagadnienia związane z całością tematu ochrony środowiska. 
 
Jednym z podstawowych zadań niezbędnych do wykonania programów edukacji ekologicznej jest 
określenie grup celowych, do których chce się dotrzeć. Głównym adresatem programu promocji 
i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest społeczeństwo gminy Kowala. Kluczową grupą jest 
młodzieŜ szkolna i dzieci, gdyŜ wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, 
a ponadto stanowią waŜną grupę konsumencką. Akcją informacyjną objęty zostanie równieŜ jak 
najszerszy krąg osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
w urzędach, instytucjach i zakładach, a takŜe przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony 
środowiska: pozarządowych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych 
i członków zarządu róŜnych szczebli administracji samorządowej. 
 
W tym celu odbiorców programów edukacyjnych naleŜy podzielić na grupy wiekowe. Zasadą główną 
jest tu tzw. odwrócenie hierarchii celów edukacyjnych. Dzieląc odbiorców na dzieci przedszkolne (1), 
uczniów szkoły podstawowej (2), młodzieŜ gimnazjalno-licealną (3), dorosłych nie uczących się 
w sposób zorganizowany (4) oraz osoby starsze (5), naleŜy odmiennie ustalać główne cele 
edukacyjne. Cele słuŜące kształtowaniu postaw i przyzwyczajeń lokujemy przede wszystkim 
w grupach młodszych (1,2), cele ukierunkowane na zrozumienie i wywołanie aktywnego 
zainteresowania umieszczamy przede wszystkim w grupach od 3 do 5. Cele ściśle poznawcze moŜna 
rozmieszczać we wszystkich grupach wiekowych, jednak z wyraźną tendencją do wzrostu pozycji 
tych celów wraz z wiekiem.  
 
Dzieci i młodzieŜ szkolna 
 
W Programie tym nacisk połoŜony zostanie na edukacje formalną – szkolną. W programie powinny 
znaleźć się zarówno ramy programowe, jak równieŜ propozycje materiałów edukacyjnych do 
wykorzystania w trakcie zajęć. Ponadto, program naleŜy uzupełnić o konspekty metodologiczne dla 
nauczycieli oraz materiały do prowadzenia zajęć.  
 
W ramach edukacji formalnej proponuje się kontynuację lub wprowadzenie następujących działań: 
 
1. Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach. 
2. Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i róŜnych programach ekologicznych 

o charakterze regionalnym i krajowym (wraz z podaniem otrzymanych nagród i wyróŜnień). 
3. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ochrony środowiska z elementami ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami. 
4. ZaangaŜowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu gminy, zbierania surowców wtórnych 

(wraz z podaniem ich ilości), a takŜe innych przedsięwzięciach proekologicznych zasługujących 
na uwagę. 

 
Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy to najwaŜniejszy segment działań 
edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska, moŜna się spodziewać, Ŝe wprowadzane inwestycje i zmiany będą 
znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa.  
 
Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzieŜ mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści 
ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców do właściwego 
postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. W pewnym stopniu poprzez 
swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzieŜ będą kształtować takŜe model konsumpcyjny 
w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego uŜytku.  
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Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy w duŜej mierze powinna opierać się na placówkach 
oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu obejmującego tylko 
zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane w realizowane w ramach 
programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. Dotyczy to większości nauczanych 
przedmiotów. Dodatkowo wskazane poświęcenie np. jednej godziny wychowawczej w miesiącu tylko 
(lub  w większości) na zagadnienia związane z edukacją ekologiczną.  
 
Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie w stosunku do 
dzieci i młodzieŜy zastosowanie takŜe innych form przekazu. Powinny to być róŜnego rodzaju 
konkursy np. rywalizacje między klasami czy szkołami, wycieczki np. do spalarni odpadów, na 
składowisko, sortowni, a jednocześnie na miejsca dzikich wysypisk śmieci. 
 
Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieŜy przyniosły oczekiwane efekty 
niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane informacje powinny 
w duŜej mierze odnosić się do najbliŜszego otoczenia (miejsca zamieszkania) czyli gminy, powiatu. 
Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”.  
 
Przykładami wspierania ekologicznych działań szkół jest między innymi współfinansowanie, wspólna 
organizacja  i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:  
 

− organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  
− prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach,  
− programy edukacyjne np. związane z ochrony środowiska  i gospodarowaniem odpadami 

w gminie (powiecie) lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz 
środowiska,  

− konkursy związane z tematyką ochrony środowiska  i gospodarki odpadowej, 
− udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, 

w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć terenowych,  
− udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym takŜe materiałów drukowanych, na temat 

zagroŜeń i prośrodowiskowych działań gminy (powiatu), celem wspólnej edukacji 
mieszkańców tego terenu,  

− prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,  
− wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień 

związanych z gospodarka odpadową, ekologią i ochroną środowiska,  
− wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe 

wykorzystywane podczas realizacji tych działań,  
 
Programy nauczania 
 
Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części haseł 
dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości 
ekologicznej nauczyciela przedszkola zaleŜy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu 
nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć 
plastycznych. 
 
Szkoła podstawowa i gimnazjum– edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest 
na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieŜki ekologicznej. Celami ogólnymi edukacji 
ekologicznej na poziomie szkoły podstawowej są: 
 

� Uświadamianie zagroŜeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu 
zamieszkania. 

� Budzenie szacunku do przyrody. 
� Rozumienie zaleŜności istniejących w środowisku przyrodniczym. 
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� Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. 
� Poznanie współzaleŜności człowieka i środowiska. 
� Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 
� Rozwijanie wraŜliwości na problemy środowiska. 

 
Program ścieŜki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej. Są to: 
 

� Przyczyny i skutki niepoŜądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. 
� RóŜnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony. 
� śywność – oddziaływanie produkcji Ŝywności na środowisko. 
� ZagroŜenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii, energetyka jądrowa – 

bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 
 
Program ten uszczegóławia powyŜsze treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to 
szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości 
najbliŜszej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół: 
 

� Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zaleŜnej od 
działalności człowieka w środowisku. 

� NajwaŜniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata. 
� Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania. 
� Wartości, jaką stanowi róŜnorodność biologiczna. 

 
W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum waŜne jest: 
 

� Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie. 
� Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie 

danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaŜe, ankietowanie, 
podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, 
metaplanów itp. 

� Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliŜszej okolicy 
z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach. 

� Stosowanie róŜnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania  
i odróŜniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków. 

� Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu 
kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji. 

� Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań  
w najbliŜszym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian. 

� Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego 
i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych. 

� Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami. 
� Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie róŜnych przedmiotów i bloków 

przedmiotowych. 
 
Pracownicy administracji samorządowej, dysydenci, nauczyciele 
 
WaŜną grupą odbiorców programu edukacji ekologicznej, składającą się równocześnie z twórców 
i realizatorów tego programu, jest grupa przedstawicieli administracji samorządowej: Wójt, radni 
miejscy, pracownicy urzędów miejskich. Do nich w duŜej mierze naleŜy podejmowanie działań 
z zakresu planowania, programowania i rozwoju. Przekładają się one później na działania 
inwestycyjne i organizacyjne, związanych z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki 
organizacyjnej. Osoby te powinny zostać przeszkolone w pierwszej kolejności. 
 
Elementami edukacji ekologicznej wśród tej grupy powinny być organizowane dla nich spotkania ze 
specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje z praktykami, którzy realizują 
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podobne zadania z zakresu zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska na własnym terenie. 
Akcja edukacyjna prowadzona wśród decydentów powinna być prowadzona w sposób cykliczny 
(uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające z pełnionych przez te osoby funkcji) i zapewniać 
ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej grupy osób.  
 
Drugą grupą osób, które powinny zostać objęte akcją edukacyjną w pierwszej kolejności są wszyscy, 
którzy z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontaktu z szerszą grupą mieszkańców. Do grupy 
tych osób naleŜy zaliczyć między innymi nauczycieli, księŜy, a takŜe pracowników firm i słuŜb 
komunalnych. Prowadzenie wśród tej grupy osób edukacji powinno koncentrować się na 
zorganizowaniu im głównie cyklu spotkań i szkoleń, a takŜe zapewnienia dostępu do jak najszerszych 
zasobów materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, ksiąŜki, wydawnictwa 
multimedialne). Uzupełnieniem mogłyby być takŜe wyjazdy terenowe pozwalające przekonać się 
naocznie o wybranych zagadnieniach z tematyki ochrony środowiska. Bardzo istotne jest, aby 
w zaplanowanym cyklu spotkań znalazło się co najmniej jedno dotyczące form przekazywania 
informacji. Dotyczy to głównie osób mających bezpośredni kontakt z większą liczbą osób. Nabyta 
wiedza powinna im ułatwić przekazywanie informacji formy prowadzenia spotkań czy wykładów, 
przekonywania do własnego stanowiska. 
 
Istotne jest, aby osoby, szczególnie z tej grupy, jako grupy duŜego zaufania społecznego, w sposób 
rzetelny przedstawiały wszystkie aspekty planowanych do wprowadzenia inwestycji czy zmian 
w zakresie zagadnień ochrony środowiska. Muszą być przygotowani do spotkania z ludźmi o róŜnym 
poziomie świadomości ekologicznej i umieć odpowiednio dostosować formę przekazywanych 
informacji. 
 
Pozostali dorośli mieszkańcy gminy 
 
Dla pozostałych mieszkańców prowadzona będzie ciągła akcja edukacyjno – informacyjna. 
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup osób dorosłych 
zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a takŜe moŜliwości uczestniczenia 
w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, 
Ŝe poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony środowiska maleje, a zachowania 
prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi. Dlatego rola edukacji ekologicznej 
i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne. Dotyczy to szczególnie akcji propagujących 
racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę oraz np. prowadzenie przydomowych 
kompostowników.  
 
Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest 
zaangaŜowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania 
społeczeństwa o stanie środowiska, moŜliwościach prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji 
mających wpływ na obecny i przyszły stan. 
 
Proponowane działania w ramach edukacji dla dorosłej części mieszkańców gminy obejmują takŜe: 
 

− Organizacje szkoleń, wykładów i seminariów dla zainteresowanych osób. 
− Opracowanie i wdroŜenie programów doradczych z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami, w tym takŜe moŜliwości wdraŜania technik odzysku odpadów. 
− Współpraca z klubami ekologicznymi oraz ośrodkami doradczymi. 
− Działania promocyjne. 
− Doradztwo indywidualne. 

 
Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i udziału 
społeczeństwa w działaniach na racjonalnej gospodarki odpadami, obejmują takŜe zadania w zakresie 
tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, publicznych rejestrów 
i  elektronicznych baz danych o środowisku i gospodarce odpadami, ułatwiających dostęp obywateli 
do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organa administracji 
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Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania świadomości 
ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze 
przynoszą zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo 
zawęŜony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, Ŝe na kształtowanie świadomości 
ekologicznej duŜy wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, 
znaczenia i zagroŜeń przyrody, ale równieŜ informują na bieŜąco o problemach i działaniach na rzecz 
ochrony środowiska. Dlatego teŜ współpraca z mediami (prasa lokalna, rozgłośnie radiowe, telewizja) 
nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale takŜe przekazuje treści ekologiczne wraz 
z informacjami o konkretnych działaniach.  
 
Treści te naleŜy przekazywać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. 
 
Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona równieŜ z rozrywką społeczności lokalnych, 
w czasie której mogą być równieŜ propagowane treści ekologiczne. Imprezy takie jak festyny, 
wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym 
samym jest sposobność do włączania dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy 
rodzicom zaangaŜowanym w występy dzieci. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest 
bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych. 
 
W przypadku gminy proponowane formy przekazu treści ekologicznych mogą mieć charakter 
cykliczny. MoŜna do ich organizacji wykorzystać remizy straŜackie (wystawy) a takŜe boiska czy 
sceny widowiskowe (festyny). 
 
Społeczne kampanie informacyjne 
 
Prowadzone działanie edukacyjne powinny połoŜyć duŜy nacisk na realizację szerokich kampanii 
edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie idei zrównowaŜonego rozwoju. Realizacja takich 
zadań prowadzona powinna być z wykorzystaniem wszystkich lokalnie dostępnych form.   
 
Media w kampanii informacyjnej 
 
Niezbędnym elementem pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest wsparcie 
prowadzonych działań w środkach masowego przekazu poprzez realizacje odpowiedniej polityki 
medialnej. Media dzięki znacznym moŜliwościom oddziaływania, społecznego spełniają waŜną rolę 
w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu 
dotarcie z treściami ekologicznymi głownie do osób dorosłych.  
 
W celu osiągnięcia poŜądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna być oparta 
w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio) a takŜe z racji znacznego wzrostu jego znaczenia 
równieŜ o Internet. 
 
Prasa lokalna 
 
Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób moŜna promować róŜne aspekty związane 
z ochroną środowiska, np. o wprowadzanym systemie segregacji odpadów na terenie gminy.  
 
Wkładka informacyjna do gazety. Powinna zostać skonstruowana w formie ulotki/broszury 
tematycznej np. w zakresie gospodarki odpadami. Wkładka ma za zadanie informować – jak unikać 
wytwarzania odpadów, jak je segregować, co robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej śmieci. 
Ulotka ta stanowiłaby ABC kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać mieszkańcy gminy. 
PomoŜe ona równieŜ społeczeństwu szerzej spojrzeć na róŜne aspekty produkcji odpadów 
i uzmysłowić, jak mogą temu przeciwdziałać.  
 
Internet 
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Internet pełni coraz waŜniejszą role jako źródło informacji i sposób przekazywania danych. Tą drogą 
istnieje duŜa szansa dotarcia do młodzieŜy, wśród której Internet jest coraz bardziej popularnym 
środkiem komunikacji. 
 
Informacje dotyczące wdraŜanego programu powinny być zamieszczone na stronie WWW gminy 
Kowala. Na stronie internetowej moŜna równieŜ zamieszczać (w porozumieniu z lokalnymi gazetami) 
artykuły dotyczące np. ochrony środowiska wcześniej publikowane na ich łamach. Na stronie WWW 
moŜna uruchomić subskrypcje materiałów dotyczących środowiska, która będzie rozsyłana do 
zgłaszających się mieszkańców pocztą elektroniczną. Mieszkańcy mogą tą samą drogą składać 
zapytania dotyczące stanu środowiska i gospodarki odpadami. 
 
Okresowe kampanie informacyjne: 
 
Akcja ulotkowa 
 
Akcja ulotkowa będzie wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań związanych z ochroną 
środowiska. Z załoŜenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają bezpośrednio do adresatów, czyli 
mieszkańców gminy, co daje większą gwarancję osiągnięcia zamierzonego celu.  
 
KolportaŜ ulotek powinien być przeprowadzony przed podjęciem zamierzonych działań. Mieszkańcy 
będą mieli właściwe przygotowanie i nie będą zaskoczeni w chwili wprowadzanych zmian.  
 
Ulotki powinny przedstawiać wprowadzane działania w sposób skrótowy, hasłowy i schematyczny – 
pełen zakres informacji powinien być przekazany za pośrednictwem innych form przekazu. Ulotki 
winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane przedsięwzięcia a takŜe przedstawiać korzyści z nich 
płynące. Forma ulotki powinna być przejrzysta i czytelna.  
 
Organizacja festynów okolicznościowych 
 
Festyny są dobra okazją do przekazywania mieszkańcom takŜe informacji ekologicznych 
i związanych z gospodarka odpadami. MoŜe to mieć formę róŜnego rodzaju konkursów: sportowych, 
zręcznościowych, wiedzy z danej dziedziny itp. Proponowane formy rozrywki angaŜować powinny 
dzieci i ich rodziców, przekazując poprzez wiedzę z zakresu ekologii. Pozostałe elementy moŜliwe do 
wykorzystania na festynach to: 
 

− prezentacja sprzętu wykorzystywanego w ochrony środowiska i gospodarce odpadami: 
pojemników, worków do zbiórki i segregacji odpadów, indywidualnych przydomowych 
kompostowników itp., 

− prezentacja literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych 
przez młodzieŜ, 

− pokazy praktyczne, np. moŜliwych sposobów segregacji odpadów. 
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11. Aspekty finansowe realizacji programu  
 
11.1. Stan aktualny 
 
Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania 
inwestycji i eksploatacji systemu. Nakłady przeznaczone w gminie na inwestycje związane z ochroną 
środowiska w 2006 roku przedstawiają poniŜsze tabele.  

Tabela 19. Wydatki budŜetu gminy Kowala na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2006 roku 

Pozycja 
Wydatki poniesione w 2006 roku w zł. 

ogółem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 632 106,47 
oczyszczanie gminy 38 252,59 

 

Tabela 20. Wydatki na ochronę środowiska według kierunków inwestowania budŜetu gminy w 2006 roku 

Pozycja 
Wydatki poniesione w 2006 roku w zł. 

ujęcia i doprowadzenia wody 37 000 
 
11.2. Źródła finansowania zadań 
 
Warunkiem wdroŜenia zapisów Programu jest pozyskanie środków finansowych na realizację 
poszczególnych zadań. Część środków pochodzić będzie z budŜetu gmin i powiatu, 
głównie powiatowego i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki 
finansowe na realizację programu będą pochodziły takŜe z pozostałych funduszy ekologicznych 
i innych funduszy celowych. Niektóre inwestycje będą pokrywane ze środków własnych róŜnych 
podmiotów gospodarczych i inwestorów prywatnych. PoŜądanym kierunkiem jest zwiększenie 
dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska ze źródeł pomocowych i strukturalnych 
Unii Europejskiej.  
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe poza duŜymi projektami moŜliwymi do sfinansowania z Funduszu Spójności 
projekty dotyczące ochrony środowiska mogą być dofinansowane z funduszy strukturalnych w ramach 
następujących programów: 
 
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” – w ramach 

Działania 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów 
ochrony środowiska”, 

- Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego 
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”.  

 
Od roku 2009 nie będzie moŜliwe finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska 
z „Ekofunduszu”, który kończy swoją działalność. 
 
Otwierają się nowe moŜliwości finansowania inwestycji ochrony środowiska m.in. wynikające 
z zawartych porozumień (Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, 
a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki 
Federalnej Niemiec, w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska 
w Rzeczypospolitej Polskiej). 
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Część działań finansowana będzie przez powiat i gminy poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych 
i w międzynarodowych instytucjach finansujących. Dobrym rozwiązaniem jest teŜ zawiązywanie 
spółek partnerskich publiczno – prywatnych z zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia władz 
samorządowych wpływu na decyzje związane z daną inwestycją.  
 
Ograniczone moŜliwości finansowe samorządu powiatowego i gminnego uniemoŜliwiają samodzielną 
realizację działań i inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Konieczne jest wsparcie instytucji 
finansowych, które podejmą się finansowania projektów poprzez m.in. zobowiązania kapitałowe 
(kredyty, poŜyczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje, udziały w spółkach) i dotacje.  
 
Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy 
inwestycyjnych. Rozwija się teŜ pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji 
ekologicznych. Poszukiwane są teŜ nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie 
środowiska, takie jak opłaty produktowe czy obligacje ekologiczne. MoŜna załoŜyć, Ŝe system 
finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce będzie rozwijał się nadal, 
oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansów. 
 
Ze źródeł publicznych wspierane powinny być głównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zaleca 
się, aby ograniczać dotacje budŜetowe na zadania, które są w stanie zapewnić finansowe wpływy 
ewentualnym inwestorom. Korzystne jest, jeŜeli kapitał obcy (kredyty, udziały w spółkach, nabywcy 
obligacji) angaŜowany będzie w finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, 
w jakim moŜliwa jest jego spłata wraz z odsetkami.  
 
11.3. Długoterminowy harmonogram realizacyjny na lata 2008 – 2015 
 
W poniŜszej tabeli przedstawiono harmonogram długoterminowy z zadaniami na lata 2008 – 2015. 

Tabela 21. Długoterminowy harmonogram realizacyjny programu ochrony środowiska na lata 2008 – 
2015 

Cel długoterminowy Jednostka realizacyjna Źródła finansowania Szacunkowe 
koszty w 
złotych 

Ochrona jakości i ilości wód wraz z 
racjonalizacją ich wykorzystania  
 

Wójt 
starosta, 
przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 
kanalizacyjne, 
właściciele terenu 

środki własne gminy i 
innych właścicieli 
terenu, 
fundusze ekologiczne, 
fundusze unijne 

 
2 000 000 

DąŜenie do poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego,  
zgodnego z obowiązującymi 
normami 

Wójt 
starosta, zarządy dróg 

środki własne, 
fundusze ekologiczne, 
fundusze unijne 

 
1 000 000 

DąŜenie do zmniejszenia 
komunikacyjnej uciąŜliwości 
akustycznej  
i rozpoznanie sytuacji akustycznej 
w gminie 

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Powiatowy 
Zarząd Dróg, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad,  Wójt 

środki własne, 
fundusze ekologiczne, 
fundusze unijne 

 
1 000 

Ochrona mieszkańców gminy przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

WIOŚ 
Operatorzy stacji bazowych 
telefonii komórkowej 

środki WIOŚ i 
operatorów telefonii 
komórkowej 

2 000 
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Cel długoterminowy Jednostka realizacyjna Źródła finansowania Szacunkowe 
koszty w 
złotych 

Zapobieganie zagroŜeniom 
naturalnym i katastrofom oraz 
eliminacja i minimalizacja skutków 
w razie ich wystąpienia 

RZGW w Warszawie, 
WZMiUW w Warszawie, 
Wójt 
starosta 
WIOŚ 
StraŜ PoŜarna 

środki własne, 
fundusze ekologiczne, 
dotacje 

 
20 000 

Ochrona i rozwój walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 
gminy 
 
Osiągnięcie wysokiego poziomu 
ładu przestrzennego,  w tym 
estetyki gminy 

Starosta, Wójt, Wojewoda, 
zarządy dróg,  nadleśnictwo, 
właściciele prywatnych 
gruntów, prywatni 
właściciele lasów, StraŜ 
PoŜarna 

środki własne powiatu, 
gminy, prywatnych 
właścicieli i zarządów 
dróg,  fundusze 
ekologiczne, inne 
dotacje 

 
40 000 

Racjonalne wykorzystanie gleb i 
gruntów  wraz z ich ochroną  
Ochrona złóŜ i rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych 
 

Starosta,  Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego, 
Podmioty odpowiedzialne 
za rekultywację 

środki własne 
właścicieli terenu, 
fundusze ekologiczne 

1 000 000 

Zmniejszenie zuŜycia wody w 
sektorze komunalnym 

pobierający wodę, 
przedsiębiorstwa 
wodociągowe, starosta,  

Środki własne 
podmiotów 
pobierających wodę 

500 000 

DąŜenie do relatywnego 
zmniejszenia zuŜycia energii 
elektrycznej i cieplnej 

podmioty gospodarcze 
mieszkańcy gminy 
ZGK 

Środki własne gminy, 
środki własne 
podmiotów 
gospodarczych i  
mieszkańców 

bd 

Zwiększenie wykorzystania energii 
z regionalnych źródeł odnawialnych  

Wójt, starosta 
podmioty gospodarcze, 
wytwórcy i dystrybutorzy 
energii 

środki własne gminy, 
środki podmiotów 
gospodarczych, 
fundusze ekologiczne 

50 000 

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 
kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców 
oraz poczucia odpowiedzialności za 
stan środowiska 

szkoły, media, organizacje 
pozarządowe, Wójt,  
radni, starosta, 

środki własne, 
fundusze ekologiczne 

80 000 
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11.4. Program operacyjny krótkoterminowy na lata 2008 - 2011 

Tabela 22. Harmonogram działań dla sektora: Jakość Wód i Stosunki Wodne 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

Zadania własne 
1 2008 - 2011 Budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i 

przyszłych odbiorców wody 
Urząd Gminy Kowala 

właściciele nieruchomości 
 budŜet gminy 

środki inwestorów 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

2 2008 - 2011 Budowa nowej sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem obecnych i 
przyszłych uŜytkowników 

Urząd Gminy Kowala 
właściciele nieruchomości 

 budŜet gminy 
środki inwestorów 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

3 2008 - 2011 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Kowala 
właściciele nieruchomości 

 budŜet gminy 
środki inwestorów 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

4 2008 - 2011 Budowa oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Kowala 
 

 budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

4 2008 - 2011 Budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody Urząd Gminy Kowala 
 

 budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 23. Harmonogram działań dla sektora: Powietrze atmosferyczne 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

Zadania własne 
1 2008 - 2011 Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach będących w 

gestii gminy 
Urząd Gminy Kowala 
właściciele obiektów 

 budŜet gminy 
środki inwestorów 
fundusze ekologiczne 
poŜyczki, dotacje, kredyty 

2 2008 - 2011 Budowa ścieŜek rowerowych Urząd Gminy Kowala 
Zarząd Dróg Powiatowych 

 budŜet państwa 
budŜet gminy 
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L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

budŜet powiatu 
fundusze ekologiczne 

3 2008 - 2011 Termomodernizacja budynków komunalnych Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

4 2008-2011 Promowanie odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

5 2008-2011 Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej   Urząd Gminy Kowala 
Zarząd Dróg Powiatowych 

 budŜet państwa 
budŜet gminy 
budŜet powiatu 

Zadania koordynowane 
6 2008-2011 Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej Urząd Gminy Kowala  

przedsiębiorstwa 
transportowe 

 budŜet gminy 
budŜet powiatu 
środki przewoźników 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 24. Harmonogram działań dla sektora: Hałas 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

Zadania własne 
1 2008-2011 Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  

(remonty i modernizacja ulic, budowa nawierzchni) 
Urząd Gminy Kowala 

Zarząd Dróg Powiatowych 
 budŜet państwa 

budŜet gminy 
budŜet powiatu 

2 2008-2011 Budowa zabezpieczeń przed uciąŜliwościami akustycznymi zarządy dróg  budŜet państwa 
budŜet gminy 
budŜet powiatu 

Zadania koordynowane 
3 2008-2011 Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej Urząd Gminy Kowala 

przedsiębiorstwa 
transportowe 

 budŜet gminy 
budŜet powiatu 
środki przewoźników 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 25. Harmonogram działań dla sektora: Promieniowanie elektromagnetyczne 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

Źródła finansowania 
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[zł] 
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Zadania koordynowane 
1 2008-2011 Aktualizacja informacji o źródłach promieniowania 

elektromagnetycznego 
WIOŚ 
 

 budŜet państwa 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

 

Tabela 26. Harmonogram działań dla sektora: PowaŜne awarie i zagroŜenia naturalne 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

POWAśNE AWARIE I ZAGRO śENIA NATURALNE 
Zadania koordynowane 

1 2008-2011 Uzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczo-chemiczno-
ekologicznego 

StraŜ PoŜarna 
Starostwo Powiatowe 

 budŜet gminy 
budŜet powiatu 
fundusze ekologiczne 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 27. Harmonogram działań dla sektora: Ochrona przyrody i krajobrazu 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

Zadania własne 
1 2008-2011 Nasadzenia nowych drzew i krzewów Urząd Gminy Kowala 

spółdzielnie mieszkaniowe 
właściciele terenów 

 budŜet gminy 
środki zarządów dróg,  
fundusze ekologiczne 
środki właścicieli terenów 

2 2008-2011 Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni Urząd Gminy Kowala 
spółdzielnie mieszkaniowe 
właściciele terenów 

 budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 
środki właścicieli terenów 

3 2008-2011 Prowadzenie nadzoru nad lasami gminnymi Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
Zadania koordynowane 

1 2008-2011 Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym 
prowadzenie akcji sprzątania 

Wojewoda Mazowiecki, 
Urząd Gminy Kowala 
Nadleśnictwo  

 budŜet państwa 
budŜet gminy 

2 2008-2011 Zalesianie Nadleśnictwo   środki własne nadleśnictwa i 



 
99 

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

właściciele prywatnych 
gruntów 

prywatnych właścicieli 

3 2008-2011 Ochrona przeciwpoŜarowa Nadleśnictwo 
 StraŜ PoŜarna 

 środki własne nadleśnictwa, 
fundusze ekologiczne 
budŜet gminy 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 
 

Tabela 28. Harmonogram działań dla sektora: Racjonalne gospodarowanie wodą  

L.p. Okres 
realizacji 

Opis zadania Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

Zadania własne 
1 2008-2011 Modernizacja i konserwacja urządzeń wodociągowych  w celu 

ograniczania strat wody przy produkcji i przesyle 
przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

 budŜet gminy 

2 2008-2011 Instalowanie liczników wody, egzekwowanie ich instalowania pobierający wodę, 
przedsiębiorstwa 
wodociągowe,  

 budŜet gminy 
środki własne pobierających 
wodę 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 29. Harmonogram działań dla Sektora: Wykorzystanie energii 

L.p. Okres 
realizacji 

Jednostki wdraŜające Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

WYKORZYSTANIE ENERGII 
Zadania własne 

1 2008 - 2011 Termomodernizacja budynków komunalnych Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

2 2008-2011 Promowanie odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 

Tabela 30. Harmonogram działań dla Sektora: Edukacja ekologiczna 
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L.p. Okres 
realizacji 

Jednostki wdraŜające Jednostki wdraŜające Szacunkowe 
koszty 

[zł] 

Źródła finansowania 

WYKORZYSTANIE ENERGII 
Zadania własne 

1 2008 - 2011 Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem 
mieszkańców - zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i 
przyrody 

Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

3 2008 - 2011 Prowadzenie i wspieranie róŜnorodnych akcji edukacji  
ekologicznej wspólnie z proekologicznymi organizacjami 
pozarządowymi 

Urząd Gminy Kowala  budŜet gminy 
fundusze ekologiczne 

Zadania własne 
2 2008 - 2011 Rozwój przyrodniczych ścieŜek dydaktycznych i ośrodków 

edukacji ekologicznej 
Urząd Gminy Kowala 

Nadleśnictwo  
 budŜet gminy 

budŜet państwa 
Ogółem koszty w latach 2008-2011: PLN 
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12. Zarządzanie ochroną środowiska  
 
WdroŜenie zapisów niniejszego Programu zaleŜy w duŜej mierze od sprawności zarządzania ochroną 
środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym. W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady 
i instrumenty zarządzania środowiskiem wynikające z uprawnień administracji samorządowej, 
jednakŜe sprawność procesu wdraŜania programu ochrony środowiska zaleŜeć będzie od włączenia się 
do jego realizacji takŜe przedstawicieli róŜnych branŜ oraz sfery Ŝycia gospodarczego i społecznego. 
Jako szczególny element wyróŜniono Program ochrony środowiska dla gminy Kowala, który będzie 
instrumentem koordynującym poszczególne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie 
gminy. 
 
System zarządzania środowiskiem opierać się będzie na następujących zasadach: 
 

� zanieczyszczający i uŜytkownik płaci, 
� zasada subsydiarności, 
� zasada przezorności, 
� zasada współodpowiedzialności, 
� zasada pomocniczości. 

12.1. Instrumenty zarządzania środowiskiem 
 
Do instrumentów zarządzania środowiskiem naleŜą: 
 

1. instrumenty prawne, 
2. instrumenty finansowe, 
3. instrumenty społeczne,  
4. instrumenty strukturalne. 

 
12.1.1. Instrumenty prawne 
 
Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim prawem. 
Instrumenty słuŜące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z następujących aktów 
prawnych: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Prawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawa 
geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego.  
 
Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, według 
kompetencji organów zarządzających środowiskiem. Zgodnie z nowym prawodawstwem, 
kompetencje do wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
podzielono pomiędzy Starostę, Wojewodę i Marszałka Województwa.  
 
Składają się na nie w szczególności: 
 

� decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, 
wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

� decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
� pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń 

wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie 
w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

� zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 
� uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach 

zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji 
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o pozwoleniu na zmianę sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

� cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 
� decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze 

środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska 
do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

� opłaty za korzystanie ze środowiska, 
� administracyjne kary pienięŜne, 
� decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 
� - programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu 

właściwego, 
� decyzje wstrzymujące oddanie do uŜytku instalacji lub obiektu, a takŜe wstrzymujące 

uŜytkowanie instalacji lub obiektu, 
� decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu. 

 
Instrumentami prawnymi są równieŜ: 
 

� kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji, 
� oceny oddziaływania na środowisko, 
� raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, 
� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
� przeglądy ekologiczne, 
� monitoring środowiska, 
� składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczące gospodarowania środowiskiem 

i zrównowaŜonego rozwoju. 
 
Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Starostę Powiatu Radomskiego, Wójta Gminy Kowala, 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów. 
 
W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji nie zespolonej. DuŜą 
rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki 
badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje 
ekologiczne.  
 
Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. 
poprzez: 
 

� dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa, 
� modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciąŜliwości 

dla środowiska, 
� instalowanie urządzeń słuŜących ochronie środowiska, 
� stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring). 

 
Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego, w szczególności 
dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównowaŜonego rozwoju.  
 
12.1.2. Instrumenty finansowe 
 
Do instrumentów finansowych naleŜą: 
 

� opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody 
powierzchniowej lub podziemnej itp., 
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� administracyjne kary pienięŜne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, 
naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji 
określających miejsce i sposób magazynowania odpadów,  

� odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko 
� kredyty, poŜyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych 

funduszy oraz fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 
� pomoc publiczna w postaci preferencyjnych poŜyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłoŜenia 

na raty itp., 
� opłaty produktowe i depozytowe, 
� budŜety samorządów i Państwa, 
� środki własne przedsiębiorców i mieszkańców.  

 
12.1.3. Instrumenty społeczne  
 
Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działań jest podstawowym warunkiem wdroŜenia 
programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne i informacyjne prowadzonych przez 
samorząd, a takŜe proces budowania powiązań pomiędzy władzą samorządową a społeczeństwem. 
Celem obydwu elementów jest podniesienie świadomości społecznej. 
 
Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, podpisanej w 1999r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst 
został ogłoszony w Dz.U. Nr 78 z 2003r). 
 
Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 
i programów mających znaczenie dla środowiska, a więc takŜe powiatowego programu ochrony 
środowiska. Określa teŜ podstawowe obowiązki organów w zakresie zapewnienia udziału 
społecznego: 
 

� ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 
� ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 
� przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, 

gdy wszystkie warianty są jeszcze moŜliwe, a udział społeczeństwa moŜe być skuteczny, 
� naleŜyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.  

 
Organy mają swobodę określania szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod 
zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji.  
 
Do instrumentów społecznych naleŜą równieŜ:  
 

� edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale, 
� współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej liczby 

osób, system szkoleń i dokształcań, współpraca zadaniowa z poszczególnymi sektorami 
gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi), 

� monitorowanie odczuć społecznych i badania dotyczące udziału społeczności lokalnej 
w działaniach w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska, 

� upowszechnianie informacji o środowisku. 
 
12.1.4. Instrumenty strukturalne 
 
Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym, 
omówione szczegółowo w rozdziale 4. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań 
w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska 
jest zgodny z zapisami powyŜszych dokumentów. 
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12.2. Zarządzanie Programem ochrony środowiska  
 
Przyjmuje się następujące zasady wdraŜania Programu ochrony środowiska i aktywizacji 
społeczeństwa dla potrzeb realizacji postanowień zawartych w dokumencie: 
 
1. Ustanowienie koordynatora działań, czuwającego nad realizacją postanowień Programu. 
2. Włączenie do realizacji Programu jak najszerszego grona społeczności gminy i wszystkich grup 

wpływów i interesów. 
3. Opracowanie szczegółowych programów operacyjnych, harmonogramów rzeczowo – 

finansowych i wieloletnich budŜetów zadaniowych, w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny.  
4. Sukcesywne realizowanie planów operacyjnych i projektów inwestycyjnych, wprowadzanie 

niezbędnych korekt. 
5. Monitorowanie w sposób ciągły postępów w realizacji Programu oraz płynących stąd zmian 

i korzyści. 
6. Informowanie społeczności o postępach w realizowaniu Programu. 
7. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z wykonywaniem Programu, głównie dla 

inwestorów i podmiotów gospodarczych. 
8. Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wyznaczonych Programem zadań. 
9. Stałe odnawianie wiedzy na temat know – how i najlepszych dostępnych technik w danym czasie. 
 
Za realizację Programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, które powinny 
wyznaczyć koordynatora (kierownika) wdraŜania programu.  
 
Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Gminy, przedstawiając okresowe sprawozdania 
z realizacji programu. Ponadto, proponuje się powołać zespół konsultacyjny, którego zadaniem będzie 
wdroŜenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a takŜe opracowywanie sprawozdań z postępu 
realizacji i zgodności działań zapisanych w Programie. 
 
Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą równieŜ przez poszczególne wydziały 
Urzędu Gminy oraz jednostki budŜetowe im podległe, zgodnie z przyjętym schematem 
organizacyjnym. Część zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne 
wyłonione w drodze publicznych przetargów. Gmina będzie pełniła rolę koordynatora takich działań. 
Od wykonawców odbierane będą sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do kierowników 
poszczególnych wydziałów. W okresach rocznych sporządzane będą następnie raporty 
przedstawiające postęp we wdraŜaniu zadań i celów zawartych w Programie. 
 
Bezpośrednim realizatorem Programu będą takŜe podmioty gospodarcze planujące i realizujące 
inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program. Bezpośrednim odbiorcą Programu 
będzie społeczeństwo gminy Kowala. 
 
Do najwaŜniejszych zadań w ramach zarządzania Programem i środowiskiem naleŜeć będą takŜe 
ocena realizacji celów krótkoterminowych, raporty o stopniu wykonania Programu i weryfikacja 
celów krótkoterminowych i głównych działań. 
 
WaŜnym zadaniem jest edukacja ekologiczna i komunikacja ze społeczeństwem, co wymaga 
stworzenia systemu informacji o środowisku.  
 

13. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu 
 
Wójt Gminy Kowala odpowiada za wdroŜenie systemu opracowanego w Programie ochrony 
środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdroŜenia systemu monitoringu. Monitorowanie 
realizacji Programu umoŜliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne 
reagowanie na zmiany.  
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13.1. Opiniowanie projektu programu 
 
Proces uchwalenia programu ochrony środowiska poprzedzony jest etapem opiniowania. Projekt 
Programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd powiatu. Organ ten udziela opinii 
w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie 
uznaje się za opinię pozytywną.  
 
13.2. Sprawozdanie z realizacji planu 
 
Wójt Gminy ma obowiązek sporządzać co 2 lata raport z realizacji programu ochrony środowiska. 
Raport ten powinien obejmować: 
 
• ocenę stopnia realizacji określonych w Programie celów i kierunków działań, 
• sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 
• zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 
• sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania załoŜonych przedsięwzięć. 
• podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji Programu. 
 
Raport moŜe zawierać takŜe informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, załoŜeniach 
podstawowych, planach wyŜszego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji 
programu i jego aktualizację.  
 
13.3. Weryfikacja i aktualizacja Programu 
 
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niŜ raz 
na 4 lata. PoniewaŜ plan jest częścią Programu ochrony środowiska, obowiązek ten rozciąga się 
równieŜ na ten dokument. JeŜeli zmiany w dziedzinie ochrony środowiska gminie będą znaczące, lub 
będzie wymagała tego sytuacja lokalna, gminny program ochrony środowiska powinien być 
zaktualizowany przed tym terminem.  
 
Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części Programu ochrony 
środowiska wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały Program, tj. aktualny 
stan, wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram 
ich realizacji.  
 
Przy aktualizacji Programu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych przy 
opracowywaniu niniejszego dokumentu poprzez: 
 
• udoskonalenie lub wprowadzenie nowej metodyki szacowania, 
• ewentualnie: zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone, 
• uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu 

o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli. 
 
Przy ocenie realizacji Programu ochrony środowiska uwzględniane będą oceny mieszkańców 
uzyskiwane w drodze ankietyzacji. 
 
13.4. Monitoring 
 
Przebieg realizacji Programu ochrony środowiska musi być systematycznie kontrolowany 
(monitorowany). Wójt Gminy odpowiada za wdroŜenie systemu przedstawionego w Programie 
ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdroŜenia systemu monitoringu. 
Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Monitorowanie realizacji programu umoŜliwi 
ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Dotyczy 
to zarówno działań bieŜących, jak i okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji celów i priorytetów. 
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Monitoring spełnia ponadto następujące cele: 
 
1. demonstruje i ocenia wdraŜanie Programu ochrony środowiska w gminie, 
2. umoŜliwia ocenę dynamiki i kierunków zmian poszczególnych parametrów, 
3. określa problemy w osiąganiu celów załoŜonych w Programie, 
4. wykazuje wykorzystanie funduszy przeznaczonych na wdraŜanie Programu,  
5. reguluje działalność podmiotów gospodarczych, tj. ułatwia funkcjonowanie systemu wydawania 

pozwoleń, decyzji i egzekucji. 
 
System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów: 
 
1. monitoring środowiska, 
2. monitoring wdraŜania zapisów programu ochrony środowiska, a takŜe jego przygotowania, oceny 

i aktualizacji, 
3. monitoring społeczny (odczucia i skutki), 
4. monitoring, inspekcje i egzekucje leŜące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 
 

13.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 
 
Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją 
opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji 
załoŜonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 
planowanych w Programie ochrony środowiska. PoniŜej przedstawiono konkretne wskaźniki, które 
zostaną uwzględnione przy monitorowaniu efektów Programu. 

Tabela 31. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska dla gminy Kowala 

Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2006 r. 

długość sieci wodociągowej  km 114,2 
długość rozdzielczej sieci wodociągowej na 100 km2 km/km2 152,9 
połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuk 2667 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 9130 
korzystający z wodociągu w % ogółu ludności gminy % 84,4 
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 255,9 
zuŜycie wody na eksploatacje sieci wodociągowej dam3 288,4 
zuŜycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 23 
zuŜycie wody w przemyśle dam3/rok 6 
pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu dam3 6 
zuŜycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa dam3 185 
długość sieci kanalizacyjnej  km 0 
długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na 100 km2 km/km2 0 
połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuk 0 

ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 0 
ścieki przemysłowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 6 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 0 
korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności gminy % 0 
ścieki oczyszczone dam3 0 
ścieki odprowadzane do wód lub ziemi nieoczyszczone dam3 0 
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osoba 0 
długość sieci gazowej rozdzielczej km 18 359 
długość rozdzielczej sieci gazowej na 100 km2 km/km2 24,6 
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Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2006 r. 

odbiorcy gazu z sieci gosp. 
domowe 

285 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 
domowe 

104 

czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuk 397 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 783 
korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności gminy % 7,2 
zuŜycie gazu z sieci tys. m3 328,9 
zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 216,7 
zuŜycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 30,9 
zuŜycie gazu z sieci na jednego odbiorcę m3 1 154,0 
powierzchnia lasów i gruntów leśnych ha 457,9 
wskaźnik lesistości % 6,1 
powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 303,6 
powierzchnia uŜytków ekologicznych ha 1,6 
pomniki przyrody sztuk 0 
wydatki budŜetu gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska złote 632 106,47 
nakłady na środki trwałe słuŜące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej 

złote 37 000 

* Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2008 
 
Wskaźniki dotyczące gospodarki odpadami podano w Planie gospodarki odpadami dla gminy Kowala. 
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Roman Wasik  
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