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I. WPROWADZENIE   

 „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko na okres 2008 – 2010 z 

perspektywą na lata 2011 – 2014” została sporządzona w celu stworzenie aktualnych warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.  

 Zgodnie z zapisem ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 Nr 129 poz. 902) 

zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza 

odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są 

uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy (art. 17, art. 18) Programy te 

sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety 

ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawno– ekonomiczne i środki finansowe (art. 14).  

 Przeprowadzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko 

podyktowane jest wprowadzeniem licznych zmian oraz nowych ustaleń zarówno ze strony 

prawodawstwa Unii Europejskiej jak i prawa polskiego, w tym takŜe powstanie nowych wytycznych 

zawartych w rządowych programach. 

1. AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE 

W sporządzonym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych - 

ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zagadnień ochrony środowiska: 

 

1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

z późniejszymi zmianami Dz. U. 2006 Nr 129, poz 902 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  Dz.U. 2004 Nr 257, poz 2573 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 

grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia  Dz.U. 2004 Nr 283, poz 2839 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 

2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  Dz.U. 2005 Nr 260, poz 2176 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji  Dz.U. 2005 Nr 260, poz 2181 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z 

dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 

organicznych powstających w wyniku wykorzystywania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, 

preparatach do odnawiania pojazdów  

 

 

Dz.U. 2005 Nr 216, poz 1826 



- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22  

grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie 

wymaga pozwolenia. 

 

Dz.U. 2004 Nr 283, poz 2840 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 

2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku Dz.U. 2004 Nr 178, poz 1841 

2. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  Dz.U. 2004 Nr 92, poz 880 

3. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  Dz.U. 2005 Nr 236, poz 2008 

4. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z późniejszymi 

zmianami  Dz.U. 2005 Nr 239, poz 2019 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 lipca 

2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2004 Nr 168, poz 1763  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2006 Nr 137, poz 984 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lipca 

2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą 

być odprowadzane w ściekach przemysłowych  Dz.U. 2004 Nr 180, poz 1867 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 

listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  Dz.U. 2005 Nr 233, poz 1988 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać programy działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Dz.U. 2003. Nr 4, poz. 44 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 

października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem Ŝycia ryb 

w warunkach naturalnych. 

 

 

Dz.U. 2002. Nr 176, poz. 1455 

5. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Dz.U. 2006 Nr 123, poz 858 



- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 

lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

 

Dz.U. 2006 Nr 136, poz 964 

6. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zuboŜających warstwę ozonową  Dz.U. 2004 Nr 121, poz 1263 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z 

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji 

kontrolowanych  Dz.U. 2004 Nr 185, poz 1911 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z 

dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania 

produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje 

kontrolowane, a takŜe pojemników zawierających te substancje  Dz.U. 2004 Nr 195, poz 2007 

7. USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do 

emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji  Dz.U. 2004 Nr 281, poz 2784 

- ROZPORZĄDZENIE ROZPORZĄDZENIE  z dnia 31 marca 

2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym 

systemem handlu uprawnieniami do emisji  Dz.U. 2005 Nr 186, poz 1562 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 

2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału 

Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz 

wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 

stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007r.  Dz.U. 2005 Nr 264, poz 2206 

8. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. 2004 Nr 123, poz 1249 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

publicznej na inwestycje słuŜące ograniczeniu emisji lotnych 

związków organicznych  Dz.U .2004 Nr 98, poz 993 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

publicznej na inwestycje słuŜące redukcji emisji ze źródeł 

spalania paliw  Dz.U. 2004 Nr 98, poz 994 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

publicznej na inwestycje słuŜące ochronie wód przed 

zanieczyszczeniami Dz.U. 2004 Nr 98, poz 992 



- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

publicznej na inwestycje słuŜące dostosowaniu do wymogów 

najlepszych dostępnych technik  

 

Dz.U. 2004 Nr 98, poz 991 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

publicznej na inwestycje słuŜące dostosowaniu odpadów do 

wymagań ochrony środowiska Dz.U. 2004 Nr 102, poz 1067 

9. USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U. 2005 Nr 45, poz 435 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, 

ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 sierpnia 

1992 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów 

za ochronne oraz szczegółowe zasady prowadzenia w nich 

gospodarki leśnej. Dz.U. 1992 Nr 67, poz 337 

10. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 

z późniejszymi zmianami Dz.U. 2005 Nr 228, poz 1947 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lutego 2006 

r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek, 

wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin 

leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z 

określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin 

podstawowych  Dz.U. 2006 Nr 32, poz 220 

11. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi 

zmianami Dz.U. 2001 Nr 62, poz 628 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 Nr 112, poz 1206 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 maja 

2004 r. w sprawie warunków w których uznaje się, Ŝe odpady 

nie są niebezpieczne Dz.U. 2004 Nr 128, poz 1347 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z 

dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego 

postępowania z odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2005 Nr 219, poz 1858 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 

marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami 

 

 

Dz.U. 2006 Nr 49, poz 356 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub Dz.U. 2006 Nr 75, poz 527 



jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie 

wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 

Dz.U. 2004 Nr 16, poz 154 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane Dz.U. 2003 Nr 8, poz 103 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 

 

 

Dz.U. 2003 Nr 8, poz 104 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 

sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ścieków Dz.U. 2002 Nr 134, poz 1140 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 

marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Dz.U. 2003 Nr 61, poz 549 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z 

dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu Dz.U. 2005 Nr 186, poz 1553 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 

października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą 

być składowane w sposób nieselektywny Dz.U. 2002 Nr 191, poz 1595 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 

grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 

warunków prowadzenia składowisk odpadów Dz.U. 2002 Nr 220, poz 1858 

12. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych Dz.U. 2001 Nr 63, poz 638 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 

2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe 

niektórych środków niebezpiecznych 

 

 

Dz.U. 2004 Nr 202, poz 2078 

13. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej 

 

Dz.U. 2001 Nr 63, poz 639 

14. USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania Dz.U. 1997 Nr 101, poz 628 



wyrobów zawierających azbest ze zmianami 

15. USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych Dz.U. 2004 Nr 121, poz 1266 

16. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. 2006 Nr 156, poz 1118 

17. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  

 

Dz.U. 2004 Nr 261, poz 2603 

18. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – 

prywatnym  Dz.U. 2005 Nr 169, poz 1420 

19. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Dz.U. 1999 Nr 66, poz 750 

20. USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoŜeniu Dz.U. 2000 Nr 89, poz 991 

21. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska Dz.U. 2002 Nr 112, poz 982 

22. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 Nr 80, poz 717 

23. USTAWA z dnia 21 sierpień 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 2003 Nr 106, poz 1002 

 

 

 

 

2. PROGRAMY RZĄDOWE 

 Aktualizując Program Ochrony Środowiska uwzględniono załoŜenia rządowych programów, 

które wytyczają zadania dla poszczególnych poziomów administracji. Priorytety, zadania do realizacji 

przez samorządy terytorialne podzielono zostały na: zadania obligatoryjne do wykonania, zadania 

zalecane do wykonania, zadania postulowane do wykonania (których wykonanie uzaleŜnione jest od 

moŜliwości finansowych, organizacyjnych lub merytorycznych). 

Programy powstałe i zaktualizowane po roku 2004r.: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-

2014, projekt (grudzień 2006r.), 

• Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 2006 

– 2013) (2006r.), 

• Strategia Gospodarki Wodnej (2006r.), wraz z harmonogramem zadań Gospodarki Wodnej do 

roku 2020, 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (2005 r.). 

• Pozostałe aktualne programy rządowe: 

• Krajowy program oczyszczania ścieków (grudzień 2003r.), 

• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uŜytkowania róŜnorodności biologicznej wraz z 

programem działań (2003r.), 

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 



2007-2010 (grudzień 2002r.) 

• II Polityka ekologiczna Państwa (czerwiec 2000r.) wraz z Programem wykonawczym do II 

Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 (2002r.), 

• ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. (luty 2000r.) 

• Narodowa strategia edukacji ekologicznej (2001r.) 

• Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (wrzesień 2000r.), 

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski (maj 2002r.), 

• Polityka leśna państwa (kwiecień 1997) wraz z Aktualizacją Krajowego programu zwiększania 

lesistości  (maj 2003r.), 

 

 

3. CELE I ZADANIA OKRE ŚLONE W POLITYCE EKOLOGICZNEJ PA ŃSTWA 

 Podstawowe cele i zadania określone w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, a do których wykonania są obowiązane samorządy 

terytorialne: 

- Przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę gleb i rekultywację terenów zdegradowanych: 

1. Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego uŜytkowania, 

w tym ich zalesienie (termin realizacji 2003 – 2010) 

2. Kompleksowa rekultywacja starych składowisk i terenów przemysłowych, w tym ich 

zadrzewienie, zakrzewienie i zalesienie, zgodnie z docelowym przeznaczeniem terenu, 

określonym w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

- Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów kopalin: 

3. Wspieranie rozwoju poszukiwania kopalin uŜytecznych poprzez stymulowanie  

koncentracji prac poszukiwawczych na kluczowych surowcach i najbardziej perspektywicznych 

obszarach kraju, usprawnianie dostępu do informacji geologicznej oraz aktywną promocję 

organizowanych przetargów (termin realizacji 2002 – 2010) 

- Przedsięwzięcia w zakresie wzbogacania i racjonalnego uŜytkowania zasobów leśnych: 

4. Realizacja programu ochrony ekosystemów leśnych i róŜnorodności biologicznej w lasach - 

łącznie 16 zadań szczegółowych (termin realizacji 2002 – 2010) 

5. Zalesienia gruntów wyłączonych z uŜytkowania rolniczego – ok 216 tys. ha (termin realizacji 

2002 – 2010) 

- Przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami 

6. Budowa potencjału technicznego w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – wraz z 

przygotowaniem odpadów do recyklingu (termin realizacji 2002 - 2007) 

7. Rozbudowa potencjału technicznego w zakresie unieszkodliwiania i odzyskiwania energii z 

odpadów nie nadających się do recyklingu  

8. Wybudowanie sieci kompostowni o zdolności przerobowej 10, 30 i 50 tys. ton/rok oraz 



zorganizowanie systemu dwu pojemnikowej zbiórki odpadów domowych i ich dostarczenia do 

kompostowni (termin realizacji 2002 - 2010)  

9. Instalacje linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych     

10. Budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych (nie 

niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji (termin                  

realizacji 2002 -2010)   

11. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB (termin 

realizacji 2003 - 2010) 

12. Budowa sieci zakładów przeróbki odpadów (w tym niebezpiecznych) zintegrowanych z siecią 

zakładów w państwach Unii Europejskiej (termin realizacji 2003 – 2010) 

- Przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę stosunków wodnych i jakości wód 

13. Przygotowanie i wdroŜenie opracowań programowych ukierunkowanych na ograniczenie 

zrzutu ładunku zanieczyszczeń ze ściekami komunalnymi o 50% i ściekami przemysłowymi o 

30% 

14. Opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych (termin realizacji 2002 – 2010) 

15. Opracowanie i wdroŜenie programów działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń 

azotowych ze źródeł rolniczych (termin realizacji 2002 – 2010)  

16. Modernizacja, rozbudowa i budowa systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach o 

równowaŜnej liczbie mieszkańców powyŜej 2000 (termin realizacji  2002 – 2010) 

17. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równowaŜnej 

liczbie mieszkańców powyŜej 2000 (termin realizacji 2002 - 2010) 

18. Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (termin realizacji 2002 – 

2010) 

- Przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości powietrza 

19. Redukcja emisji siarki i pyłów oraz stabilizacja emisji tlenków azotu w energetyce zawodowej 

(termin realizacji 2002 – 2010) 

20. Modernizacja w przemyśle paliwowym w celu ograniczenia emisji pyłów, siarki, tlenków azotu 

oraz lotnych i trwałych związków organicznych 

21. Sporządzenie gminnych planów operacyjno – ratowniczych dla zakładów o duŜym ryzyku 

(termin realizacji od 2002) 

- Przedsięwzięcia w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli 

22. Zweryfikowanie dotychczasowych lub opracowanie nowych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem następujących wymagań: 

- istniejące i potencjalne obiekty niebezpieczne 

- obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych 

- obszary ograniczonego uŜytkowania 



- obszary nie spełniające ustalonych wymagań w zakresie jakości środowiska  

- obszary zadrzewień i zalesień 

- relacje pomiędzy terenami zainwestowanymi i terenami otwartymi 

- zmniejszenie zainwestowania na transport  

- wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energię i surowce –  

zwłaszcza energię i surowce odnawialne pochodzące z odzysku 

- Działania ukierunkowane na ochronę przyrody oraz róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej  

23. Renaturalizacja zniszczonych, cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie 

wodno-błotnych (termin realizacji praca ciągła) 

24. Ochrona dolin rzecznych oraz innych waŜnych korytarzy ekologicznych (termin realizacji praca 

ciągła) 

25. Kontrola pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk (termin realizacji   

praca ciągła) 

26. Działania na rzecz utrzymania tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego (termin    

realizacji praca ciągła) 

27. Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych (termin 

realizacji praca ciągła) 

28. Prawne i finansowe wspieranie form rolnictwa stosujących metody produkcji nie naruszające 

równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego (termin 

realizacji praca ciągła) 

29. Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz władz 

szczebla lokalnego, poprawa komunikacji społecznej w zakresie zrozumienia celów ochrony 

przyrody i róŜnorodności biologicznej (termin realizacji praca ciągła) 

- Przedsięwzięcia w zakresie dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i udziału społeczeństwa 

30. Stałe podejmowanie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w formie audycji i 

publikacji w środkach przekazu, kursów, szkoleń, wystaw, konkursów i zajęć plenerowych oraz 

imprez masowych (termin realizacji praca ciągła 

 

 

 

II. DANE OGÓLNE – GMINA MOKRSKO 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

  Gmina Mokrsko połoŜona jest w centralnej Polsce, w południowo-zachodniej części 

województwa łódzkiego, około 4 km na południowy zachód od Wielunia.  

     Graniczy z gminami: 



� od północy i wschodu z gminą Wieluń, 

� od południa z gminą Proszka, 

� od zachodu z gminą Skomlin, 

� od południowego wschodu z gminą Pątnów. 

 

                                                    Lokalizacja gminy Mokrsko 

 

Powierzchnia gminy wynosi  7 768 ha, ( 78 km2). W skład Gminy wchodzi 12 sołectw: 

- Mokrsko I                                            - Komorniki 

- Mokrsko II                                           - Krzyworzeka I 

- Brzeziny                                              - Krzyworzeka II 

- Chotów                                                - Mątewki 

- Jasna Góra                                          - Motyl 

- OŜarów                                                - Słupsko 

 

 Pod względem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski) obszar gminy 

Mokrsko połoŜony jest na styku WyŜyny Wieluńskiej naleŜącej do WyŜyny Śląsko-Krakowskiej oraz w 

obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej wchodzącej w skład Niziny Południowowielkopolskiej (północno-

zachodni obszar gminy). .......................................................................................................................  

 Główną rolę w modelowaniu rzeźby (pod względem morfologii gminy) odegrała działalność 

lodowca z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Innym czynnikiem rzeźbotwórczym była erozja i 

akumulacja rzeczna oraz denudacja i procesy eoliczne. Wschodnie obrzeŜa terenu ukształtowane 

zostały pod wpływem starszego, przedczwartorzędowego podłoŜa (jura środkowa). Mniejszą rolę 

odegrał spływ powierzchniowy. 

 Gmina Mokrsko posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe występujące głównie w 



południowej części gminy, w której preferuje się rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Walory te 

związane są głównie z duŜymi powierzchniami leśnymi i zróŜnicowaną rzeźbą terenu. 

2. LUDNOŚĆ GMINY (demografia Gminy) 

 Gminę zamieszkuje 5 435 mieszkańców – tak więc gęstość zaludnienia obszaru gminy wynosi 

około 70 os/km2.  Analizując zmiany zaludnienia obszaru gminy w okresie 1996 – 2006 zauwaŜamy 

spadek liczby ludności o 2,0 % (w 2006 roku 5 435 mieszkańców – w roku 1996  - 5 548 

mieszkańców) – w skali dziesięciolecia. Dane tabelaryczne przedstawione poniŜej pochodzą z bazy 

danych GUS Warszawa. 

 

Tab.1 .  Liczba ludno ści Gminy Mokrsko w latach 1996 – 2006  [dane GUS 2007] 

Wyszczególnienie:  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002 2003 2004  2005 2006 

Ludność ogółem [osoba] 5 548 5 554 5 511 5 516 5 506 5 479 5 493 5 471 5 452 5 445 5 435 

MęŜczyźni [osoba] 2 709 2 703 2 703 2 742 2 728 2 724 2 719 2 713 2 701  2 687 2 686 

Kobiety [osoba] 2 839 2 851 2 851 2 774 2 778 2 755 2 774  2 758 2 751 2 758 2 749 

 

Dokładniejszy obraz zmian ludności Gminy Mokrsko przedstawia poniŜszy wykres: 

 

rys.1. Zmiana liczby ludności w ostatnim dziesięcioleciu – Gmina Mokrsko [dane GUS 2007] 

  

 Najbardziej liczną grupą w strukturze ludności jest grupa w wieku produkcyjnym (tabela nr 2) 

stanowiąca w roku 2006 64,3 % ogólnej liczby ludności gminy. Grupa w wieku przedprodukcyjnym 

stanowi 17,7 % , a w wieku poprodukcyjnym 18,01 % ogółu ludności. 

 

 

Tab.2. Struktura wiekowa ludno ści Gminy Mokrsko w latach 1996 – 2006 [dane GUS 2007] 

Wyszczególnienie:  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002 2003 2004  2005 2006 

Wiek przedprodukcyjny[osoba] 1181 1132 1096 1114 1123 1089 1082 1055 1008 999 961
Wiek produkcyjny [osoba] 3333 3387 3386 3361 3370 3376 3405 3427 3455 3458 3495

Wiek poprodukcyjny [osoba] 1034 1035 1029 1041 1013 1014 1006 989 989 988 979



 

 Zmiany ilościowe jakie przedstawia poniŜszy wykres nie mają charakteru wysoko 

drastycznych mian, jednak wskazują na tendencję starzenia się społeczeństwa Gminy. Dodatkowo 

fakt ten potwierdza ujemny przyrost naturalny (tabela nr 3.) 

 

rys.2. Zmiana struktury wiekowej ludno ści w ostatnim dziesi ęcioleciu – Gmina Mokrsko [dane GUS 2007] 

 

Tab. 3. Przyrost naturalny ludno ści Gminy Mokrsko w latach 1996 – 2006 [dane GUS 2007] 

Wyszczególnienie:  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002 2003 2004  2005 2006 

Ogółem [osoba] -32 -15 -4 9 -18 -6 -21 -16 -4 -4 -20 

MęŜczyźni [osoba] -20 -12 4 6 -8 2 -14 -12 -8 -4 -10 
Kobiety [osoba] -12 -3 -8 3 -10 -8 -7 -4 4 0 -10 

 

rys. 3. Zmiany przyrostu naturalnego ludno ści w ostatnim dziesi ęcioleciu – Gmina Mokrsko [dane GUS 2007]. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY MOKRSKO 



 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obejmujący Gminę Mokrsko został 

przyjęty Uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, powiat wieluński, 

województwo łódzkie. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został podporządkowany 

względem kierunków aktywizacji gospodarczej, obejmującej głównie produkcję rolną  oraz rozwój 

drobnego, nieuciąŜliwego dla środowiska przemysłu i róŜnorodnych usług.  

 UŜytki rolne zajmują 5 716 ha powierzchni ogólnej Gminy, w tym grunty orne 4994 ha, sady 

25 ha, łąki 299 ha, pastwiska 198 ha.  

Lasy stanowią 18,9 % ogólnej powierzchni Gminy i zajmują obszar 1 466 ha, zaś nieuŜytki 593 ha. 

 

4. GOSPODARKA GMINY MOKRSKO 

 Analiza aktualnych danych dotyczących spraw gospodarki gminy Mokrsko nie wykazuje 

znaczących zmian w tej płaszczyźnie rozwoju Gminy. Nadal podstawą działalności gospodarczej 

Gminy są zakłady produkujące w większości produkty trafiające na lokalne (ponadgminne) rynki zbytu. 

Podobnie przedstawia się sytuacja branŜy usługowej. RóŜnorodna sieć usług na obszarze gminy 

sprawia, iŜ potrzeby ludności lokalnej w tym zakresie są zaspokojone.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2006 na terenie gminy zarejestrowanych 

było 298 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON z czego 15 to 

podmioty sektora publicznego zaś 283 sektora prywatnego. Dokładne dane zamieszczone są w tabeli 

nr 4. 

 

Tab. 4. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWAN E W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW 
WŁASNOŚCIOWYCH na terenie Gminy Mokrsko (dane GUS 2007) 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 

SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

Rok 2005 Rok 2006 

SEKTOR PUBLICZNY  
podmioty gospodarki narodowej ogółem 

 

16 15 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego 
ogółem 

13 13 

przedsiębiorstwa państwowe 0 0 

spółki handlowe 0 0 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 0 

 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego, 
gospodarstwa pomocnicze 

0 0 

SEKTOR PRYWATNY 
podmioty gospodarki narodowej ogółem 

258 283 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 222 244 

spółki handlowe 8 8 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 3 3 

spółdzielnie 4 4 

fundacje 0 0 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 9 10 

 

Dokładny wykaz zakładów pracy i placówek w poszczególnych miejscowościach przedstawiają 



poniŜsze tabele: 

Tab. 5. Wykaz zakładów pracy i placówek - Mokrsko 
Lp. Nazwa zakładu lub placówki  Przedmiot działalno ści  Ilość 

zatrudnionych 
Uwagi  

1. Szkoła Podstawowa Nauczanie 13 136 uczniów 
2. Gimnazjum w Mokrsku Nauczanie 25 254 uczniów 
3. Przedszkole w Mokrsku Nauczanie 8 72 dzieci 
4. Urząd Gminy Mokrsko Administracja 18  
5. Budynek komunalny Mokrsko 

231 (ośrodek zdrowia, apteka, 
GOPS, Biblioteka, mieszkania 
komunalne 

Opieka zdrowotna, 
pomoc społeczna i In. 31  

6. Zakład Konfekcjonowania Ziół 
„FLOS” 

Konfekcjonowanie ziół 20  

7. Zakłady Mięsne „EUROMEAT” Ubojnia zwierząt i rozbiór 
mięsa na półtusze 200 Własna 

oczyszczalnia 
8. Sklepy spoŜywczo-przemysłowe SprzedaŜ art. 

SpoŜywczo-przem 8 (łącznie) 7 sklepów 

9. Bary SprzedaŜ i konsumpcja 
alkoholu 2 (łącznie) 2 bary 

10. Stacja CPN SprzedaŜ paliw i gazu  1  
11. Gospodarstwo Rolne Kania Hodowla trzody chlewnej 21  
12. Bank Spółdzielczy Usługi bankowe 6  
13. Poczta Polska Usługi pocztowe 3  
14. Piekarnie Wypiek pieczywa 10 (łącznie) 2 piekarnie 
15. Stolarnia Wyrób mebli i in. 5  
16. Cegielnia Mokrsko Produkcja  ceramiki bud. 60  
17. Warsztaty samochodowe Naprawa samochodów 4 (łącznie) 4 warsztaty 
18. StraŜnica OSP Działalność statutowa   

 

Tab. 6. Wykaz zakładów pracy i placówek -  Krzyworz eka 

Lp. Nazwa zakładu lub placówki  Przedmiot działalno ści  Ilość 
zatrudnionych 

Uwagi  

1. Szkoła Podstawowa Nauczanie 12 65 uczniów 
2. Przedszkole w Krzyworzece Nauczanie 3 29 dzieci 
3. Sklepy spoŜywczo-przemysłowe SprzedaŜ art. 

SpoŜywczo-przem 2 (łącznie) 2 sklepy 

4. Cegielnia Krzyworzeka Produkcja  ceramiki bud. 30  
5. StraŜnica OSP Działalność statutowa   

 
Tab.7. Wykaz zakładów pracy i placówek - Chotów 

Lp. Nazwa zakładu lub placówki  Przedmiot działalno ści  Ilość 
zatrudnionych 

Uwagi  

1. Szkoła Podstawowa wraz z 
oddziałem przedszkolnym 

Nauczanie 11 55 uczniów 

2. Sklepy spoŜywcze SprzedaŜ art. 
SpoŜywczych 

3 (łącznie) 3 sklepy 

3. StraŜnica OSP Działalność statutowa   

 
Tab. 8. Wykaz zakładów pracy i placówek - Słupsko 

Lp. Nazwa zakładu lub placówki  Przedmiot działalno ści  Ilość 
zatrudnionych 

Uwagi  

1. Bar SprzedaŜ i konsumpcja 
alkoholu 

1  

2. Sklep spoŜywczy SprzedaŜ art. 
SpoŜywczych 

1  

3. StraŜnica OSP Działalność statutowa   

 
Tab. 9. Wykaz zakładów pracy i placówek -  Komornik i 

Lp. Nazwa zakładu lub placówki  Przedmiot działalno ści  Ilość 
zatrudnionych 

Uwagi  

1. Szkoła Podstawowa Nauczanie 11 81 uczniów 
2. Przedszkole w Komornikach Nauczanie 2 24 dzieci 
3. Sklepy spoŜywcze SprzedaŜ art. 

SpoŜywczych 
3 (łącznie) 3 sklepy 



4. Bary SprzedaŜ i konsumpcja 
alkoholu 

2 (łącznie) 2 bary 

5. StraŜnica OSP Działalność statutowa   
6. Dom Dziecka w Komornikach Opiekuńczo-

wychowawcza 
24 30 wychowanków 

 
 
Tab. 10.  Wykaz zakładów pracy i placówek - O Ŝarów 

Lp.  Nazwa zakładu lub 
placówki 

Przedmiot 
działalno ści 

Ilość 
zatrudnionyc

h 

Uwagi  

1. Szkoła Podstawowa Nauczanie 11 78 uczniów 
2. Przedszkole w OŜarowie Nauczanie 3 32 dzieci 
3. Sklepy spoŜywcze SprzedaŜ art. 

SpoŜywczych 
5 (łącznie) 5 sklepy 

4. Cegielnia OŜarów Produkcja  ceramiki bud. 60  
5. StraŜnica OSP Działalność statutowa   
6. Mechanika pojazdowa Naprawa ciągników rol. 1   
7. Muzeum Wnetrz Dworskich w 

Ozarowie 
Działalność kulturalna 3  

8. Budynek komunalny OŜarów 1 
(ośrodek zdrowia, mieszkania 
komunalne) 

Opieka zdrowotna i in 10 (łącznie)  

 

5. ZASOBY PRZYRODY 

5.1. Stan aktualny 

 Gmina Mokrsko posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe występujące głównie w 

południowej części gminy, w której preferuje się rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Walory te 

związane są głównie z duŜymi powierzchniami leśnymi i zróŜnicowaną rzeźbą terenu. 

 Lasy znajdujące się w gminie Mokrsko naleŜą do VI Małopolskiej Krainy Przyrodniczej i 

Dzielnicy 6 WyŜyny Woźnico-Wieluńskiej. Są to lasy państwowe i prywatne. Całkowita powierzchnia 

lasów na terenie gminy wynosi 1452 ha. Lesistość gminy wynosi 18,7% i jest nieco niŜsza od 

lesistości woj. łódzkiego (20,4%). Najwięcej lasów znajduje się w południowej części gminy.  

5.1.1. Lesisto ść Gminy 

Lasy Państwowe 

 Lasy te znajdują się w Nadleśnictwie Wieluń, Leśnictwo OŜarów i Wróblew (obręb Cisowa). 

Ich powierzchnia na terenie gminy Mokrsko wynosi 923,38 ha, stanowiąc 11,8% obszaru gminy. Lasy 

te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty kompleks leśny i szereg mniejszych 

powierzchni wciśniętych w obręby: OŜarów i Motyl śelazna, stanowiących własność osób prywatnych. 

Spośród lasów państwowych 885,03 ha stanowi powierzchnię zalesioną, a 27,65 ha to grunty 

związane z gospodarką leśną (budynki i budowle, drogi leśne, linie podziału lasu, urządzenia 

melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne). Większość lasów 

wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze, zajmują one powierzchnię 666,96 ha, a 228,77 ha uznaje 

się jako lasy ochronne. 

 Charakteryzując drzewostan gospodarczy wg grup wiekowych stwierdza się, Ŝe przewaŜają 

drzewa w klasie wieku 41 lat i wyŜej, stanowiąc 54% stanu ogólnego lasów państwowych, pozostałe w 

46% to drzewa w klasie 1-40 lat. Głównym gatunkiem lasotwórczym, który występuje na wszystkich 

typach siedliskowych lasu jest sosna. Oprócz sosny w drzewostanach leśnych występują: dąb, jesion, 

klon, wiąz, brzoza, jodła, świerk i olcha. Monokultury sosnowe zajmują powierzchnię 614,96 ha, tj. 



93% ogółu lasów państwowych. Pozostałe 7% przypada na drzewostany, w których gatunkiem 

panującym jest 1 – dąb-jesion-klon-wiąz, 2 –brzoza, 3-jodłą-świerk z domieszką olchy, 4-ols. 

Na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Wieluń wyodrębniono następujące typy 

siedliskowe lasu: Bśw, BMśw, BMw,Bw, LMśw, Lw, LMw. PrzewaŜają siedliska boru świeŜego, w 

drugiej kolejności boru mieszanego świeŜego. 

 Całość lasów Nadleśnictwa Wieluń, w tym lasy w gminie Mokrsko znajdują się w I stopniu 

słabego zagroŜenia przemysłowego. Pod względem zagroŜenia poŜarowego las te są w II kategorii 

zagroŜenia – średnie zagroŜenie poŜarowe. 

We wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wieluń złoŜona została pozycja zalesienia 11,9 ha 

gruntów słabej jakości, bez perspektyw dalszej ich uprawy ze strony Nadleśnictwa. 

 

Lasy Prywatne 

 Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 

539,02 ha. Powierzchnia zalesiona to 523,73 ha, z czego 363,25 ha przypada na właścicieli działek 

we wsi Motyl śelazna, 141,32 ha w OŜarowie, 1,53 ha w Mokrsku, Chotowie, Słupsku i Krzyworzece, 

a 1,54 ha to działki leśne w Jasnej Górze. Zdecydowanie największy kompleks leśny własności 

prywatnej połoŜony jest na południu gminy, w sąsiedztwie lasów państwowych. 

We wszystkich siedliskowych typach lasów, prócz olsu , gatunkiem dominującym jest sosna, a gatunki 

domieszkowe stanowią drzewa: brzoza, dąb, modrzew, jesion, świerk. Przeszło połowę powierzchni 

wszystkich siedlisk lasów prywatnych budują bory świeŜe 54%, prawie 38% udział mają BMśw, 6,3% 

przypada na BMw, a poniŜej 1% zajmują Bw, Bb, Ol.  

W ramach indywidualnej własności gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 61,26 ha (wg operatów 

urządzania lasów prywatnych). Są to grunty połoŜone w sąsiedztwie lasów przy duŜych obszarowo 

kompleksach wsi OŜarów i Motyl śelazna. 

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagroŜenia dla stanu  

zdrowotnego lasu. W stanie sanitarnym nie stwierdzono szkód spowodowanych przez szkodniki 

owadzie, pasoŜytnicze grzyby, czynniki przyrody nieoŜywionej. 

Szczególne formy ochrony obejmującej zbiorowiska leśne – lasy ochronne 

 Ustawa o lasach określa lasy, które powinny być szczególnie chronione nazywając je „lasami 

ochronnymi”. Lasy ochronne pełnią głównie funkcję czynnika współdziałającego w kształtowaniu 

środowiska przyrodniczego, zwłaszcza stosunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. 

Na terenie gminy Mokrsko lasy ochronne występują tylko w obrębie lasów państwowych. Uznane one 

zostały za szczególnie chronione na mocy Zarządzenia MOŚZNiL (Zarządzenie Nr 106 z dnia 23 lipca 

1997 roku w sprawie uznania za lasy ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wieluń). Za lasy 

ochronne – wodochronne, mające za zadanie chronić zasoby wodne uznaje się 228,77 ha 

powierzchni gruntów zalesionych, co stanowi 24,8% ogółu lasów państwowych w gminie. 

 Oceniając ogólnie obszary zalesione dla potrzeb rekreacji naleŜy stwierdzić, Ŝe gmina posiada 

dobre warunki dla rozwoju rekreacji. Lasy występują w dość duŜym zwartym kompleksie, który w 

kierunku północno-wschodnim łączy się z duŜym kompleksem leśnym połoŜonym poza granicami 

gminy, drzewostany mają głównie powyŜej 40 lat. Do lasów nieodpowiednich do rekreacji naleŜą lasy 

na siedliskach wilgotnych, gdzie występuje zespół niekorzystnych czynników, które wykluczają je z 



uŜytkowania rekreacyjnego. 

 Analizując poniŜszą tabelę moŜna stwierdzić iŜ, największy obszar na terenie gminy zajmują 

parki spacerowo – wypoczynkowe, brak natomiast danych na temat zieleni ulicznej czy osiedlowej, 

która jest charakterystyczna jednak w większych skupiskach ludności. 

 

Tab.11. Tereny zieleni urz ądzonej wg lokalizacji 

Typ terenów zieleni urz ądzonej  Rok 2005 Rok 2006 

Parki spacerowo – wypoczynkowe [ha] 8,3 8,3 

Zieleńce [ha] 5 5 

Zieleń uliczna [ha] 0 0 

Tereny zieleni osiedlowej [ha] 0 0 

Cmentarze [ha] 5,5 5,5 

Lasy gminne [ha] 0 0 

 

 Parki występują w Mokrsku, OŜarowie (zabytkowy), Komornikach i Chotowie. Za wyjątkiem 

parku w OŜarowie pozostałe są zaniedbane i wymagają pielęgnacji. Wszystkie parki wymagają 

ochrony i konserwacji. Cmentarze znajdują się w Mokrsku (katolicki i choleryczny), Krzyworzece 

(katolicki i choleryczny), Chotowie (katolicki i choleryczny), OŜarowie i Komornikach. 

5.1.1.1. Krajowy program zwi ększania lesisto ści 

Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości zakładała, iŜ do zadań samorządów 

gminnych będzie naleŜało zwiększanie lesistości na terenie danej gminy. 

Realizacja tego programu odbywać się będzie w drodze: 

− ustalenia przeznaczania gruntów do leśnego zagospodarowania w miejscowym planie 

przestrzennego zagospodarowania (z zachowaniem warunków określonych w ustawach), 

− w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Warunkiem skutecznych działań w pozyskiwaniu środków na zalesienia gruntów jest bowiem 

opracowanie gminnych programów zwiększania lesistości, z rozpisaniem ich na etapy, a w ramach 

etapów przynajmniej na pierwsze pięć lat. 

 Przy sporządzaniu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy” celowe jest ustalenie przebiegu granic rolno – leśnych – wyznaczonych na gruncie i 

przedstawionych w formie graficznej na mapie linii oddzielającej grunty aktualnie i perspektywicznie 

przewidziane do rolniczego lub leśnego wykorzystania. 

 Integralną częścią programu zwiększania lesistości gminy powinien być program zwiększania 

zadrzewienia. Ma to szczególnie znaczenie na terenach o niskiej lesistości i duŜego zagroŜenia 

procesami erozji gleb, stepowienia krajobrazu i niekorzystnego bilansu wodnego. 

 Według aktualizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, na podstawie danych 

uzyskanych z realizacji KPZL w 2000 r. moŜna przyjąć, Ŝe koszty prac zalesieniowych finansowane ze 

środków publicznych (budŜetowych i pozabudŜetowych) przeciętnie w kraju kształtują się następująco: 

- w sektorze państwowym - 4000 zł/ha (ze środków publicznych finansowane są wszystkie 

prace związane z prowadzeniem zalesień) 

- w sektorze niepaństwowym - 1200 zł/ha (ze środków publicznych finansowany jest tylko 



zakup sadzonek, pozostałe prace wykonuje na swój koszt właściciel gruntu) + koszt 

sporządzenia planu zalesień dla sektora niepaństwowego pokrywany ze środków publicznych 

 Tak duŜe zróŜnicowanie kosztów jednostkowych w obu sektorach wynika z róŜnego i 

nieporównywalnego zakresu prac zalesieniowych. 

Proces zalesieniowy obejmuje: 

1) przygotowanie gleby połączone ze zwalczaniem pędraków (tylko na tych powierzchniach, 

gdzie pędraki zagraŜają rozwojowi uprawy leśnej),  

2) sadzonki,  

3) wykonanie sadzenia,  

4) poprawki,  

5) pielęgnowanie uprawy w okresie pierwszych 3 lat (gatunki iglaste) lub 5 lat (gatunki 

liściaste),  

6) ochrona upraw przed zwierzyną (grodzenie, osłonki mechaniczne lub smarowanie - tylko 

tam gdzie jest to niezbędne). 

 

 

Ostateczny koszt wykonania zalesień ustalają: 

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 

Nr 56, poz. 679 z 2000 r.) - dla sektora państwowego, 

- ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 

73 z 2001 r.) znowelizowanej w marcu 2003 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 392) oraz projektowanej 

ustawy o wypieraniu rozwoju obszarów wiejskich – dla sektora niepaństwowego, 

 

5.1.2. Formy ochrony przyrody wyst ępujące na terenie Gminy Mokrsko 

 O unikatowym charakterze Gminy, jak i o walorach umoŜliwiających osiągniecie pozycji 

konkurencyjnej decyduje tak centralne połoŜenie, jak i jakość oraz atrakcyjność środowiska 

naturalnego. Nie bez znaczenia jest posiadanie częściowo uzbrojonych terenów rekreacyjnych 

pozwalających na rozwinięcie budownictwa letniskowego oraz bazy turystycznej. 

Na terenie gminy Mokrsko występują następujące formy ochrony prawnej (przyrodnicze): 

� zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza OŜarowskie” (Rozporządzenie Wojewody 

Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – Dz.U.W.S. Nr 20, poz. 115 z 

dnia 9 września 998 r.), 

� 3 uŜytki ekologiczne znajdujące się w lasach państwowych Nadleśnictwa Wieluń 

(Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania 

za uŜytki ekologiczne – Dz. U. W. Ł. Nr 73, poz. 391 z dnia 31 maja 2000 r.), 

� 18 pomników przyrody – pojedynczych drzew i grup drzew (Rozporządzenie Wojewody 

Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – Dz. U. W. S. Nr 



3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r. oraz Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 

listopada 1998 r. w sprawie uznania za obiekty chronione – Dz. U. W. S. Nr 29, poz. 174 z 

dnia 27 listopada 1998 r.). 

W celu włączenia gminy w system ekologiczny o szerszym zasięgu postuluje się wprowadzić w 

południowej części gminy Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”.  

PoniŜej przestawiony został dokładny wykaz form ochrony przyrody na terenie Gminy Mokrsko: 
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Tab. 12. Wykaz form ochrony przyrody wyst ępujących na terenie Gminy Mokrsko [sporz ądzone przez pracowników Urz ędu Gminy w Mokrsku, wrzesie ń 2007 rok.] 

Lp. Forma ochrony  Przedmiot ochrony  Obwód  Miejscowo ść Opis poło Ŝenia Zarządca 
1. UŜytek ekologiczny Bagno śródleśne - OŜarów Leśnictwo OŜarów 166d Nadleśnictwo Wieluń 
2. UŜytek ekologiczny Bagno śródleśne - OŜarów Leśnictwo OŜarów 171id Nadleśnictwo Wieluń 
3. UŜytek ekologiczny Bagno śródleśne - OŜarów Leśnictwo Wróblew 284d Nadleśnictwo Wieluń 
4. Zespół przyrodniczo-

krajobrazowy 
Krajobraz - OŜarów Okolice OŜarowa Zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Wzgórza 
OŜarowskie” 

5. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 658 Chotów Przy plebani dz. 232 - 
6. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 740 Mokrsko Park wiejski Mokrsko Gmina Mokrsko  
7. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 300 Mokrsko Park wiejski Mokrsko Gmina Mokrsko  
8. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 590 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 

Komornikach 
9. Pomnik przyrody Jesion wyniosły 490 OŜarów Park zabytkowy OŜarów Muzeum w OŜarowie 

10. Pomnik przyrody Wiąz szypułkowy 290 OŜarów Park zabytkowy OŜarów Muzeum w OŜarowie 
11. Pomnik przyrody Dąb szypułkowy 410 OŜarów Park zabytkowy OŜarów Muzeum w OŜarowie 
12. Pomnik przyrody Dąb szypułkowy 410 OŜarów Park zabytkowy OŜarów Muzeum w OŜarowie 
13. Pomnik przyrody Grupa drzew jedno- 

gatunkowych – 5 dębów 
szypułkowych 

380, 380, 350, 
570, 360 

OŜarów Park zabytkowy OŜarów Muzeum w OŜarowie 

14. Pomnik przyrody Grupa drzew wielo-
gatunkowych – 2 dęby 
szypułkowe, 2 lipy, buk 
zwyczajny,  

Lipy – 410, 
320, Dęby – 
330, 320, buk - 
400 

OŜarów Park zabytkowy OŜarów (lipa, dąb) 
Teren Ośrodka Zdrowia w 
OŜarowie (lipa, dąb, buk) 

Muzeum w OŜarowie 
 
Gmina Mokrsko 

15. Pomnik przyrody Grupa drzew jedno- 
gatunkowych – 4 wiązy 
szypułkowe 

310, 340, 290, 
280 

Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

16. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 350 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

17. Pomnik przyrody Lipa drobnolistna 330 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

18. Pomnik przyrody Dąb szypułkowy 330 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

19. Pomnik przyrody Klon zwyczajny 270 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

20. Pomnik przyrody Grab zwyczajny 230 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 

21. Pomnik przyrody Wiąz szypułkowy 290 Komorniki Park Komorniki Państwowy Dom Dziecka w 
Komornikach 
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5.1.3. Ochrona gleb 

ZróŜnicowanie gleb pod względem klasy bonitacji na terenie gminy przedstawia się następująco: 

kl. II - 5,54 ha (0,1%) 

kl. III - 933,58 ha (16,0%) 

kl. IV - 3766,63 ha (62,5%) 

kl. V - 1037,28 ha (17,0%) 

kl. VI - 247,52 ha (4,0%) 

kl. VIz - 23,9 ha (0,4%) 

 

 Najlepsze gleby gminy to gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane oraz lokalnie 

czarne ziemie. Występują one duŜymi kompleksami w środkowej części gminy w rejonie wsi Mokrsko, 

Krzyworzeka, OŜarów, a takŜe mniejszymi płatami w rejonie wsi Komorniki oraz na północy w rejonie 

wsi Chotów, Słupsko. Są to gleby III klasy gruntów ornych (sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu 

pszennego dobrego oraz Ŝytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się duŜą zasobnością w składniki 

pokarmowe, właściwymi stosunkami wodno-powietrznymi, posiadają bardzo korzystne warunki do 

produkcji rolnej w szerokim zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb najlepszych 

naleŜy takŜe zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zboŜowo-pastewnego, występujące sporadycznie niewielkimi 

płatami we wschodniej części gminy. Wszystkie te gleby są glebami prawnie chronionymi o duŜych 

walorach środowiska przyrodniczego, wskazane do pozostawienia w dotychczasowym uŜytkowaniu. 

Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią południową. Występują 

głównie w formie dość duŜych płatów w rejonie wsi Mątewki, Chotów i Komorniki. Są to gleby IV klasy 

gruntów ornych zaliczane do kompleksu Ŝytniego dobrego. 

 Gleby małokorzystne i bardzo małoŜyzne do produkcji rolnej występują głównie w południowej 

części gminy, a ponadto niewielkimi przewaŜnie płatami na całym terenie. Większe ich powierzchnie 

znajdują się w rejonie wsi Orzechowiec, Pasternik, OŜarów, Krzyworzeka. Gleby te naleŜą do V-VI klasy 

gruntów ornych, a zaliczane są do kompleksu Ŝytniego słabego i Ŝytnio-łubinowego. MoŜliwości 

podniesienia Ŝyzności tych gleb są niewielkie. Proponowane w planie zalesienia tych terenów są 

rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym. 

W gminie występują równieŜ chronione gleby organiczne, głównie torfowe, związane z dolinami 

niektórych cieków, znajdujących się w gminie. Są to głównie obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna 

Góra, Motyl i Banasie. Ich odsetek nie jest jednak duŜy.  

 Na obszarze gminy występuje duŜo terenów zmeliorowanych. Za priorytetowe działania naleŜy 

uznać prace związane z konserwacją i prawidłowym funkcjonowaniem istniejących systemów 

melioracyjnych. NaleŜy przyjąć, Ŝe inwestowanie i lokalizowanie obiektów i urządzeń o innym 

charakterze niŜ rolniczym nie powinno mieć miejsca na obszarach zmeliorowanych. 

 Oceniając warunki glebowe gminy Mokrsko naleŜy stwierdzić, Ŝe gmina posiada dzięki 

dominacji dobrych i bardzo dobrych gleb bardzo korzystne warunki do intensywnej gospodarki rolnej. 
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5.1.4. Ochrona ró Ŝnorodno ści biologicznej 

5.1.4.1. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uŜytkowania ró Ŝnorodno ści  biologicznej 

        Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami rozwinięcie zapisów Krajowej strategii ochrony i 

zrównowaŜonego uŜytkowania róŜnorodności biologicznej (2003 rok) stanowi Program działań. 

Przygotowanie takiego dokumentu wynika takŜe z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (art. 35 ust. 

2) oraz z zapisów Konwencji o róŜnorodności biologicznej (art. 6). Program działań wskazuje konkretne 

kroki jakie konieczne są do osiągnięcia zakładanych w Strategii celów, precyzując jednocześnie warunki 

ich realizacji. Większość celów zawartych w tym programie dotyczyło końcowego etapu realizacji do 

2006 rok, tylko część z terminów określana byłą terminem pracy ciągłej i takowe przedstawione zostały 

w załączniku nr 1 do opracowania. 

 Na chwilę obecną w trakcie sporządzania niniejszego dokumentu trwają prace nad projektem 

nowelizacji krajowej strategii róŜnorodności biologicznej oraz programu działań na lata 2007-2013. 

 

6. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

 Na terenie Gminy Mokrsko od roku 2005 wydano 1 pozwolenie wodnoprawne. Dokładna analiza 

ilościowa wydanych pozwoleń przedstawiona została w poniŜszej tabeli: 

Tab. 13.  Ilo ść wydanych pozwoel ń wodnoprawnych na terenie gminy Mokrsko 

Rok 
wydania 

Ilość wydanych pozwole ń 
wodnoprawnych na szczególne 

korzystanie z wód 

Ilość wydanych pozwole ń 
wodnoprawnych na wykorzystywanie 

urządzeń wodnych 

2005 - 1 

2006 - - 

 
W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła 

zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony 

wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego 

systemu gospodarowania wodami w Polsce. 

Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają w obszarze określonych 

regionów wodnych. Zachodnia część województwa łódzkiego wraz z powiatem wieluńskim i gminą 

Mokrsko naleŜy do Zlewni Rzeki Warty. Rzeka Warta płynie ok. 10 km na wschód od granic gminy. 

Gmina jest podzielona działem wodnym III rzędu. Północno-wschodnia część gminy naleŜy do działu 

wodnego rzeki Pysznej a południowo - zachodnia do zlewni rzeki Prosna. 

Na terenie gminy nie występują większe cieki wodne. Wśród małych naleŜy wymienić 

uregulowany Kanał Krzyworzecki oraz OŜarka, Motyl i Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzone są, 

poprzez rów otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni. 

Na terenie Gminy Mokrsko brak jest duŜych zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach 

gminy (Mokrsko, OŜarów, Krzyworzeka, Chotów) znajdują się zbiorniki o charakterze stawów 

hodowlanych bądź zbiorników retencyjnych. Największe skupisko stawów na południe od OŜarowa 

zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Dla utrzymania właściwych stosunków wodnych na terenie gminy oraz 

zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych naleŜy wykonać jednak szereg zbiorników 
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retencyjnych. W najbliŜszym czasie w gminie dokonany zostanie spis wszystkich zbiorników wodnych o 

powierzchni granicznej 30 m2 jako wartości wynikającej z Prawa Budowlanego. Do realizacji 

zakwalifikowany został Zbiornik Motyl (długości ok.1950 m, szer. największej 160 m, średniej ok. 100 m i 

pow. ok. 20 ha) na południe od miejscowości Komorniki. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczono tam tereny pod znaczną ilość zabudowy letniskowej. Przedmiotem 

konsultacji społecznej objęta jest realizacja zbiornika Turów na Kanale Krzyworzeckim (długości ok.650 

m, szer. największej 100 m, średniej ok. 70 m i pow. ok. 4,5 ha). Przedmiotem analizy musi być 

neutralizacja wód opadowych z dróg powiatowych, wzdłuŜ której zlokalizowana jest zabudowa 

miejscowości Mokrsko, Krzyworzeka, OŜarów, Chotów i Komorniki. 

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa najwaŜniejsze uŜytkowe poziomy wód 

podziemnych związane głównie z utworami jurajskimi oraz czwartorzędowymi. Rozmieszczenie 

największych poziomów wodonośnych w zasobach eksploatacyjnych wód podziemnych powiatu 

wieluńskiego, gmina Mokrsko przedstawia kolejna mapa.  

Jurajskie poziomy wodonośne są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych o znaczeniu 

ponadregionalnym: GZWP nr 326 reprezentowanym przez struktury wodonośne górnej jury i GZWP nr 

325 reprezentowanym przez struktury wodonośne środkowej jury. Wody jurajskie są z reguły wysokiej 

jakości. Ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie zagroŜenie degradacją, w 

granicach GZWP wyznaczono obszary wymagające najwyŜszej ochrony (ONO) na terenie gminy i 

miasta Wieluń oraz obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO) – na terenie gmin Biała, Pątnów, 

Mokrsko, CzarnoŜyły, Wierzchlas i Osjaków. W otworach pomiarowych dokonano badań stanu wód 

podziemnych. W ich wyniku na terenie Gminy Mokrsko stwierdzono: 

� W otworze o numerze 11 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to jura. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe wody są klasy czystości II - wody o średniej jakości. 

�  W miejscowości OŜarów w otworze o numerze 12 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to 

jura. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe wody są klasy czystości Ib - wody o wysokiej 

jakości (2002r.)  

 

Na terenie Gminy Mokrsko głównym źródłem wody podziemnej są dwa ujęcia: ujęcie Mokrsko i 

ujęcie OŜarów. Łączny pobór wody z tych dwóch ujęć wynosił:  

 
Tab.14. Pobór wody z uj ęcia Mokrsko i O Ŝarów 

 [m3/dobę] 2003 2004 2005 2006 
Woda pobrana z ujęć 710,16 646,03 627,67 666,93 
Woda na cele technologiczne 

272,74 
70,41 34,52 62,19 

Straty wody 86,57 89,04 206,58 
Woda dostarczona razem 437,42 467,11 504,1 397,16 
Woda dla gospodarstw domowych 

437,42 
317,53 470,68 318,81 

Na cele produkcyjne 92,05 
33,42 

20,82 
Na pozostałe cele 57,53 57,53 
Ilość mieszkańców 5530 5494 5494 5415 
ZuŜycie w l/osobę/dzień 79,10 57,80 85,67 58,88 
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JuŜ tylko na podstawie tych danych moŜna przypuszczać, Ŝe na terenie gminy Mokrsko do 

celów agrarnych uŜywane są duŜe ilości wody z ujęć własnych. Dopiero w okresie duŜej suszy (2005 

rok) odnotowuje się zwiększony pobór wody uzdatnionej 

Praktycznie pobór wody na poniŜej 60 litrów na osobę dziennie jest prawie niemoŜliwy i stanowi 

duŜe zagroŜenie epidemiologiczne dla społeczeństwa gminy. Prawdopodobnie dopiero wyposaŜenie w 

kanalizację spowoduje unormowanie poboru wody. 

 

Tab.15. Dane szczegółowe dotycz ące poboru wód 

Lp Miejscowo ści 
/PJO M-k Przyłaczy MK/przył ącze Pobrana woda Zu Ŝycie  ZuŜycie dla 

normy 90 l 
 - osoby szt  m3/rok l/os./dzień  

1. Brzeziny 38 8 4,75 400 29 1248 
2. Chotów 528 103 5,12 9000 47 17345 
3. Jasna Góra 80 21 3,81 4600 157 2628 
4. Krzyworzeka 986 227 4,34 17900 50 32390 
5. Komorniki 607 166 3,66 13600 53 25032 
6. Jeziorko 41 10 4,1 
7. Orzechowiec 114 28 4,07 
8. Lipie 43 7 6,14 1000 64 1413 
9. Mokrsko 1453 382 3,80 41400 73 51345 
11. Mokrsko 

 Osiedle 
110 28 3,92 

12. Motyl 23 14 1,64 400 48 756 
13. Mątewki 71 12 5,92 1300 50 2332 
14. OŜarów 985 213 4,62 19800 49 36266 
15. Poręby 32 8 4,00 
16. Stanisławów 14 3 4,67 
17. Zmyślona 73 18 4,06 
18. Słupsko 296 61 4,85 6500 60 9723 

 Woda na cele bytowe  115900  180478 

 

W chwili obecnej, poza lokalnymi sieciami w szkołach podstawowych obsługiwanych przez 

lokalne oczyszczalnie, istnieją równieŜ szczątkowe sieci kanalizacji deszczowej. W kilku przypadkach 

spełniają one rolę sieci ogólnospławnej podłączonej jednak do istniejącej sieci kanalizacji ścieków 

komunalnych. Z uwagi na znaczny aktualny napływ wód opadowych do oczyszczalni trwają intensywne 

prace nad rozdzielnością sieci. W trzech JPO wchodzących w skład miejscowości Mokrsko 

rozbudowywana była sieć kanalizacyjna podłączona do oczyszczalni ścieków na terenie JPO Mokrsko I. 

Zgodnie z danymi statystycznymi na dzień 31 grudnia 2006 roku długość istniejącej sieci zbiorczej 

kanalizacji komunalnej wynosiła 4900 mb. 

 

 
              Tab.16. Zestawienie kolektorów miejscowo ści Mokrsko (istniej ące i ju Ŝ projektowane). 

Lp Obiekt  Jedn. miary Ilo ść 

1 Kolektory grawitacyjne i tłoczne wykonane km 4,5 
2 Nowe wykonywane kolektory JPO Mokrsko km 3,5 
3 Nowe wykonywane kolektory JPO Mokrsko II km 2,3 
 Razem km 10,3 
 

Praktycznie wszystkie kolektory w Mokrsku posadowione są poza linią poboczy drogowych od 

strony zabudowań gospodarczych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe połoŜenie drogi powiatowej wymusiło tylko w 

samej miejscowości Mokrsku wykonanie dodatkowo ok. 4600 mb kolektora 
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STAN OBECNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOKRSKU 

W Gminie Mokrsko w I etapie inwestycji związanej z neutralizacją ścieków komunalnych 

wykonana została częściowa sieć kanalizacyjna w PJO Mokrsko I, Mokrsko Osiedle i Mokrsko II oraz I 

etap grupowej oczyszczalni ścieków w PJO Mokrsko I. Zgodnie z projektem budowlanym oczyszczalnia 

ścieków posiada zdolność oczyszczania hydraulicznego na poziomie 400 m3/dobę. Pozwolenie 

wodnoprawne udzielone Decyzją Starosty Powiatowego w Wieluniu nr RS.6223-08/03 z dnia 6 maja 

2003 roku wydane zostało na obiekt o dobowej średniej przepustowości hydraulicznej 261 m3. W 

Decyzji nie określono wielkości oczyszczalni w RLM. 

 Zgodnie z danymi statystycznymi oczyszczalnia ta miała kolejno następujący dobowy napływ 
ścieków: 
 
 
Tab.17. Dane dot. pracy oczyszczalni ścieków 

Lata 2004 2005 2006 
Qśr dobowe 96 m3 142 m3 176 m3 

 W tym dowoŜone Ok. 16 m3 Ok. 16 m3 Ok. 25 m3 

Wyliczeniowa ilość ścieków bytowych    
Mieszkańcy podłączeni 27 m3 29 m3 36 m3 

Uczniowie 14 m3 15 m3 15 m3 

DowoŜone 16 m3 16 m3 25 m3 

Rzazem wyliczeniowa dobowa ilo ść ścieków  57 m3 60 m3 76 m3 

Długość kanalizacji 4,2 km 4,2 km 4,9 km 
Ilość przyłączy 65 szt 70 szt 89 szt 

Podłączonych mieszkańców Ok. 300 os Ok. 320 os Ok. 400 os 
Uczniów 450 460 462 

Mieszkańcy obsługiwani taborem asenizacyjnym 295 osób 295 osób 360 osób 
Razem mieszkańców i uczniów wg sprawozdania 

obsługiwanych siecią kanalizacyjną i taborem 
asenizacyjnym 

~ 900 ~ 920 1075 

Przeliczeniowa RLM 670 700 850 
Przypuszczalna ilość ścieków deszczowych 39 m3 67 m3 80 m3 

Przypuszczalna ilość nieustalonych ścieków stęŜonych 5 m3 15 m3 20 m3 

  

 Przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej przedmiotem szczególnej troski będzie teŜ zahamowanie 

napływu wód opadowych. Zgodnie z projektem aktualna rezerwa hydrauliczna oczyszczalni wynosi ok. 

300 m3. Jest to rezerwa wystarczająca do rozwaŜania intensywnej rozbudowy kanalizacji i podłączenia 

kolejnych miejscowości Aglomeracji Mokrsko. Do tego czasu naleŜy zintensyfikować dowóz ścieków 

bytowych nawet do 100 m3, co jest techniczną przewidywalną granicą dowozu ścieków bytowych do 

stacji zlewnej przez tabor asenizacyjny. 

Na omawianych rozproszonych obszarach zabudowy Gminy Mokrsko zaproponowano 

rozwiązanie w postaci prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej opartej na wykorzystywaniu 

oczyszczalni przydomowych (jako układ docelowo poŜądany) oraz szczelnych zbiorników 

bezodpływowych jako rozwiązanie tymczasowe zastępcze. Aktualnie naleŜy wdroŜyć spójny system 

zbierania przez Urząd Gminy danych dotyczący wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) na 

całym terenie gminy. Pozwoli to na łatwiejszy proces projektowania przyłączy do sieci kanalizacyjnych 

oraz wdroŜenia systemu odbioru ścieków przez tabor asenizacyjny. 

System zbierania danych o zbiornikach bezodpływowych winien obejmować: 
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• Nazwisko imię właściciela (lub dzierŜawcy) działki; 

• Adres i nr działki; 

• Liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo; 

• Dane techniczne dot. zbiornika (rodzaj materiału, wymiary lub pojemność, rok wykonania); 

• Mapkę sytuacyjną działki z wrysowanymi budynkami i zbiornikiem. 

 

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych nie 

mających moŜliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania 

na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i naraŜonych na powodzie oraz 

zalewanie wodami opadowymi. Zbiorniki traktowane winny być jako rozwiązanie zastępcze. JeŜeli nie 

będzie moŜliwości i planów przyłączenia gospodarstwa do sieci kanalizacyjnej, naleŜy preferować 

oczyszczalnię przydomową. Dotychczasowy zbiornik na gromadzenie ścieków moŜe być przeznaczony 

do magazynowania wód opadowych w celu ich agrarnego lub gospodarczego wykorzystania.  

 Przy nowych zbiornikach bezodpływowych wymagana jest procedura zgłoszenia faktu budowy 

do starosty i faktu eksploatacji do Wójta.  

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie przewidzianej do obsługi przez indywidualne 

systemy neutralizacji ścieków (tu: oczyszczalni przydomowych lub oczyszczalni o przepustowości 

dobowej do 5 m3) preferuje się budowę małych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, a nie 

zbiorników bezodpływowych, poniewaŜ: 

� oczyszczają ścieki bezpośrednio w miejscu ich powstawania (zgodnie z aktualnym stanem 

prawnym1), 

� nie wymagają ciągłej, fachowej obsługi, 

� są na ogół proste w budowie i mogą być zamontowane lub wykonane we własnym zakresie 

(pod nadzorem producenta urządzenia). 

Indywidualna neutralizacja ścieków jest obowiązkiem mieszkańców wytwarzających te ścieki.  

− pomocy w określeniu moŜliwości odprowadzania ścieków oczyszczonych. 

WdroŜenie zasad prowadzenia tej gospodarki zgodnie z przepisami prawnymi i ekologicznymi wymaga 

intensywnej edukacji techniczno- ekologicznej oraz pomocy ze strony urzędu gminy dot.: 

− doradztwa fachowego w wyborze oferenta oczyszczalni, (pomoc fachowa w wykonaniu testu 

perkolacyjnego), 

− wypełnienia zgłoszenia i określenia wymagalnych załączników, 

− kontroli technicznej nad wykonaniem instalacji (jako poŜądanej), 

− wyznaczenia sposobu odbioru osadów ściekowych, 

− okresowej kontroli eksploatacji instalacji. 

 

 

 

                                                 
1  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz 
984 z dnia 31 lipca 2006 r) 
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 Ze względu na rodzaj zabudowy, moŜna wyróŜnić następujące funkcje oczyszczalni ścieków do 

5 m3/dobę: 

• obiekt oczyszczalni będzie obsługiwał pojedyncze gospodarstwo; 

• oczyszczalnia będzie obsługiwać grupę gospodarstw połoŜonych blisko siebie.  

 

 Ze względów ekonomicznych dla oddalonych Podstawowych Jednostek Osadniczych korzystne 

jest budowanie wspólnych oczyszczalni przydomowych dla kilku gospodarstw. Wymaga to jednak 

stosownych umów pomiędzy sąsiadami. Najtrudniejsze w takiej sytuacji jest znalezienie lokalizacji 

oczyszczalni. Mniejszym kłopotem jest lokalizacja drenaŜu. Zaleca się jednak jego posadowienie pod 

trawnikami z dala od drzew. To porozumienie pomiędzy sąsiadami wraz z wnioskiem o wspólną 

instalację winny trafić do wójta. Wójt poddaje to pod zatwierdzenie przez Radę Gminy w trybie Uchwały.  

 

Zgłoszenia budowy i eksploatacji oczyszczalni  

 

W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga 

zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych 

przepisów Prawa Budowlanego (w kwestii zgłoszenia budowy) oraz Prawa Ochrony Środowiska (w 

kwestii eksploatacji). 

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska2 

powstało Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia3. 

Zgodnie z Załącznikiem do tego rozporządzenia instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego 

na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na 

dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania 

z wód. 

 

Na podstawie tego zapisu naleŜy rozpatrywać postępowanie w sprawie zgłoszenia organowi 

ochrony środowiska oczyszczalni ścieków jako instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na 

środowisko poprzez wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.  

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 

środowisko, podlega w myśl Art. 152. ust 1 Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. 

Konkretnych adresatów zgłoszenia określa Art. 378 Prawa Ochrony Środowiska.  

                                                 
2
  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) 

(Zmiany: Mon. Pol. z 2006 r. Nr 71, poz. 714 i Nr 73, poz. 734; Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 
124, poz. 859) 
3
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839) 
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Artykuł ten określa, iŜ zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków naleŜy 

przedłoŜyć Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta, w przypadku zwykłego korzystania ze 

środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. 

NaleŜy tu rozumieć, iŜ Urząd Gminy czy Miasta powinien przyjąć zgłoszenie eksploatacji od 

osoby fizycznej prowadzącej własne gospodarstwo domowe lub rolne i inne – nie będące 

przedsiębiorstwem; a posiadające na swojej posesji instalację typu oczyszczalnia ścieków o 

parametrach nie przekraczających 5 m3 przepustowości (w ramach zwykłego korzystania z wód).  

Właściciele nieruchomości są obowiązani do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem 

eksploatacji oczyszczalni przydomowej. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków moŜna 

przystąpić, jeŜeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., art. 29, ust. 1, pkt 3 mówi, Ŝe pozwolenia na budowę nie 

wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. 

Jednak wymaga ona zgłoszenia właściwemu organowi. „Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa 

Budowlanego art. 30. ust. 1. polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy. 

W zgłoszeniu naleŜy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz 

termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zaleŜności od 

potrzeb, naleŜy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a takŜe pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami.  

 

W przypadku zgłoszenia takiej instalacji (w trybie Prawa Budowlanego) właściwym organem do 

przyjęcia zgłoszenia jest Starosta. 

Zgłoszenia naleŜy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do 

wykonania robót budowlanych moŜna przystąpić, jeŜeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. 

Wymagane w prawie ochrony środowiska zgłoszenie, powinno zawierać: 

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 

3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych 

usług, 

4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 

5. wielkość i rodzaj emisji, 

6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, 

7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Takie ujęcie jest jednak bardziej właściwe dla podmiotu prawnego a nie dla podmiotu fizycznego 

– właściciela gospodarstwa domowego lub rolnego, poniewaŜ tylko w podaniu nazwiska i adresu odnosi 

się do osób fizycznych! Nie mniej, wymóg ten naleŜy spełnić z uwagi na poprawność przedłoŜenia 

zgłoszenia zgodnego z prawem. Samo uszczegółowienie zakresu zgłoszenia natomiast ma duŜe 
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znaczenie dla ochrony środowiska. Pozwala to bowiem organom ochrony środowiska na prowadzenie 

ewidencji i kontrolowanie prowadzonej gospodarki ściekowej na ich terenie. 

 
 
 

 
Podsumowuj ąc Zgłaszaj ący - będący osob ą fizyczn ą i maj ący zamiar budowa ć -oczyszczalni ę 
ścieków o przepustowo ści do 5 m 3 na dob ę, wykorzystywan ą na potrzeby gospodarstwa 
domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód: 

1.1.1.1. Zgłasza planowan ą budow ę oczyszczalni przydomowej w pierwszej kolejno ści do 
właściwego Starostwa Powiatowego- Zgłoszenie budowy . 

2.2.2.2. Przedkłada wła ściwe mu organowi gminy: wójtowi, burmistrzowi lub prezyd entowi  
miasta zgłoszenie eksploatacji  urządzenia. 

 
 
Istotne, w celu dochowania zasad ochrony środowiska wydaje się być jednoznaczne określenie 

szczegółowej listy załączników do „Zgłoszenia” zarówno tego przyjmowanego przez gminę, jak równieŜ 

przez starostwo. 

Takie podejście pozwoli na ułatwienia inwestycyjne realizacji budowy oczyszczalni ścieków 

osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa rolne i domowe. 

 

 

ZESTAWIENIE INFORMACJI OBSZARU AGLOMERACJI MOKRSKO 

 

PoniŜej zestawiono podstawowe informacje o Aglomeracji Mokrsko. Uzasadnienie znajduje się 

w dalszej części opisowej. 

1 Rzeczywista aktualna liczba mieszkańców gminy 5435 

2 

 

Liczba mieszkańców aktualnie obsługiwanych przez oczyszczalnię 
ścieków Aglomeracji Mokrsko (Obszar Mokrsko I i Mokrsko II) 

ok. 1000 

Aktualna obsługa ruchu turystycznego do 50 

Docelowa liczba turystów obsługiwanych na terenie gm. Mokrsko ok 598 

3 
Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno 
retencyjnym Motyl  

do 100  

4 Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno 
retencyjnym Krzyworzeka 

do 112 

5 Przypuszczalna liczba mieszkańców gminy dla okresu 25 lat 5989 

6 
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków 
Aglomeracji Mokrsko w perspektywie (bez turystów i m. Kazimierz) 

6669 

7 Perspektywiczna liczba mieszkańców z m. Kazimierz (gmina Skomlin) ok. 100 

8 RównowaŜna Liczba Mieszkańców zlewni aktualnie  1200 

9 RLM zlewni perspektywicznie z turystami   8150 

10 Aktualny, dobowy napływ ścieków do oczyszczalni  175 m3/dobę 

11 Docelowa dobowa przepustowość wykonanej oczyszczalni  400 m3/dobę  

12 Docelowa dobowa przepustowość zakładanej oczyszczalni 1100 m3/dobę 
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13 

 

Przyjęte 
dopuszczalne 
stęŜenia 
zanieczyszczeń 
w ściekach 
surowych 
wprowadzanyc
h do kanalizacji 
komunalnej 

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji 

do 700 mg O/dm3 

60 mg O/osobę 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane 
metodą dwuchromianową 

do 1000 mg O/dm 

90 mg O/osobę 3 

Zawiesiny ogólne 
do 500 mg /dm3 

55 mg /osobę 

Azot ogólny ( suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4 ), 
azotu azotynowego i azotu azotanowego 

do 80 mg N/dm3 

16 mg N/osobę 

Fosfor ogólny 
do 18 mg P/dm3 

3,5 mg P/osobę 

14 

 

Ilość ścieków przemysłowych i z instytucji uŜyteczności publicznej 
powstających na terenie aglomeracji 

34,97 m3/dobę 

15 Ilość ścieków przemysłowych z ubojni (oddzielna oczyszczalnia) 50,00 m3/dobę 

16 
Długość planowanej sieci kanalizacji w Aglomeracji Mokrsko wraz z 
kolektorami tłocznymi bez przyłączy  

45,25 km 

17 
Rezerwa sieci kanalizacyjnej do wymagalnego wskaźnika koncentracji dla 
PJO o zabudowie rozproszonej 

10 km 

18 
Wskaźniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km 
długości sieci} bez turystyki  

121,09 

RLM/ 1 km 

19 Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni I etapu 2009 rok 

20 Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w I etapie 379 m3/d (3300 RLM) 

21 Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w II etapie 794,0 m3/dobę 

22 Wykonanie modernizacji I etapu oczyszczalni 2010 

23 Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Mokrska i Krzyworzeki Do 2009 

24 Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w I etapie 400  

25 Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w perspektywie 6769 

26 
Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Chotowa, OŜarowa, 
Słupska, Komorników 

2012 

27 
Wykonanie gminnego programu funkcjonalno uŜytkowego gospodarki 
ściekowej  

III kwartał 2007 

28 
Bezpośredn
i efekt 
ekologiczny 

Zahamowanie degradacji wód podziemnych, powierzchniowych i rowów 
melioracyjnych. Eliminacja 465,762 kg/dobę O(BZT5) ze ścieków  

Eliminacja 330 kg/ dobę zawiesiny ze ścieków  

28 
Efekt 
pośredni 

Wykonanie zbiorników retencyjno rekreacyjnych. Rozwój stawów hodowlanych. 
Poprawa stosunków wodnych w gminie i warunków wegetacyjnych 

 

WyposaŜenie całej Gminy Mokrsko w system kanalizacyjny wpłynie pozytywnie na wiele 

aspektów funkcjonalnych miejscowego społeczeństwa. Jednocześnie realizacja kanalizacji spowoduje 

oczywisty rozwój bazy obsługi ruchu tranzytowego oraz funkcji rekreacyjnych terenów zlokalizowanych 

na terenie gminy. Domniemamy powstanie chociaŜby jednej bazy hotelowej z ok. 30 miejscami 

noclegowymi i funkcją restauracyjną. W pobliŜu obszarów rekreacyjnych wzrośnie liczba placówek 
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handlowo usługowych. W chwili obecnej w gminie nie ma Ŝadnego obiektu restauracyjno-motelowego.  

Uwaga. Szczegółowe zasady ochrony wód we wszystkich aspektach zostały zawarte w 

Programie Funkcjonalno UŜytkowym ochrony wód i neutralizacji ścieków w Gminie Mokrsko wykonanym 

w sierpniu 2007 roku. Opracowanie to naleŜy traktować jako zawity załącznik do niniejszego Programu 

Ochrony Środowiska.  

 
 

7. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 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. Gmina Mokrsko przyciąga inwestorów 

prywatnych dobrymi warunkami środowiskowymi, a czyste powietrze jest jednym z najbardziej 

poŜądanych czynników. W kontekście powyŜszych sformułowań zapewnienie odpowiedniej jakości 

powietrza na obszarze gminy Mokrsko powinno być jednym z priorytetowych celów władz 

samorządowych. 

 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. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są: 

1. źródła komunalno – bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady uŜyteczności publicznej, 

opalane często węglem i koksem niskiej jakości. Mają znaczący wpływ na lokalny stan 

zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 

zanieczyszczenia pyłowe i gazowe – takie jak dla źródeł energetycznych oraz sadze i węglowodory, 

2. źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń na niskiej wysokości, tworzą niską emisję. Główne 

zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

3. źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawoŜeniem i opylaniem roślin, 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 

5. zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy 

 Ze względu na sposób wprowadzania 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, wysypiskach, podczas parowania cieczy lub przeładunku 

chemikaliów. Jeszcze innym rodzajem emisji jest emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych, takich 

jak drogi i parkingi. 

 Emisje zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciąŜliwych podaje się w układzie 

powiatowym, stąd nie wiadomo, jaka jej część pochodzi dokładnie z terenu gminy Mokrsko. 
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Emisja przemysłowa   

 Analizując strukturę przemysłową Gminy Mokrsko wyselekcjonowano zaledwie kilka zakładów 

mogących negatywnie oddziaływać poprzez emisję na środowisko przyrodnicze. 

Wykaz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Gminy posiadających pozwolenie na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza jak i tych zgłoszonych (zgodnie z prawem) do odpowiedniego wydziału 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu znajduje się w w.w. urzędzie. 

 W ramach podsystemu monitoringu regionalnego jakości powietrza dla województwa łódzkiego, 

w powiecie wieluńskim, na obszarze którego znajduje się gmina Mokrsko zlokalizowano w roku 2006 

kilka punktów pasywnego monitoringu powietrza atmosferycznego (w miejscowości Wieluń – rys.3.) 

wykonywanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. 

 Pomiary pasywne (wskaźnikowe) dostarczają uzupełniających informacji na temat rozkładu 

stęŜeń zanieczyszczeń. Bazują one na miesięcznej ekspozycji próbek (stęŜenia średniomiesięczne). W 

niniejszym zestawieniu pokazano tylko i wyłącznie zweryfikowane wyniki pomiarów SO2 i NO2.Rys 3. 

Lokalizacja punktów pasywnego monitoringu na terenie powiatu wieluńskiego. 
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Emisja niska 

 Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza w tego typu gminach, 

czyli w gminach wiejskich jest tzw. emisja niska. Emisja niska, a więc dotycząca „standardowych” 

gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego jest bardzo 

powaŜnym problemem na terenie naszego kraju, poniewaŜ nie istnieje system monitorowania 

zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł. 

 Poza znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko zawarte w emitowanych do 

powietrza spalinach tlenki węgla, siarki i azotu, groźne związki chloru, fluoru i metali cięŜkich oraz pyły 

wraz z kancerogennymi smołowymi aerozolami są równieŜ odpowiedzialne za dziesiątki tysięcy 

przypadków schorzeń.  

 Emisja niska ujemnie wpływa na odczucia estetyczne, daje poczucie dyskomfortu, a takŜe 

zwiększa koszty utrzymania czystości (zapylenie). W grupie substancji emitowanych podczas spalania 

węgla, gazu ziemnego i oleju opałowego w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach, oprócz 

dwutlenku siarki, pyłów i tlenków azotu, znajduje się takŜe sadza, zawierająca wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne w tym benzo-a-piren, stanowiące największe potencjalne zagroŜenie 

zdrowotne.  

PodwyŜszone stęŜenia dwutlenku siarki i tlenków azotu, będących substancjami zakwaszającymi, 

wywołują szkody w ekosystemie, a więc naleŜy przyjąć, Ŝe emisja niska na terenie Gminy moŜe być 

potencjalnym źródłem szkód w ekosystemie. 

 Problemem jest równieŜ, okresowo, wypalanie ściernisk i łąk, co jest przyczyną znacznej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  

 

7.1. Program działa ń dla sektora: powietrze atmosferyczne 

Celem strategicznym w tej materii jest utrzymanie dobrej jako ści powietrza atmosferycznego na 

terenie gminy Mokrsko i dalsze ograniczanie emisji zanieczyszcze ń. 

 

Cele średnioterminowe do roku 2014 i krótkoterminowe do r oku 2010: 

1.DąŜenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

2. DąŜenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji 

3. DąŜenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych 

 

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. 

 Na terenie gminy Mokrsko jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane z 

wytwarzaniem i uŜytkowaniem ciepła i energii, stąd teŜ najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony 
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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 elektryczna lub energię odnawialną). 

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. 

- modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 

indywidualnych palenisk domowych. 

 

 Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, takŜe dla podwyŜszenia 

komfortu i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. W gospodarce cieplnej duŜe znaczenie 

mają uwarunkowania rynkowe, stąd teŜ wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest moŜliwe. 

Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego uzasadnienia 

rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. Gazyfikacja całego obszaru gminy stoi pod znakiem 

zapytania w kontekście jego wysokiej ceny. W starym budownictwie paliwa stałe są i jeszcze przez długi 

okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii. 

 Znaczną, lokalną poprawę stanu sanitarnego powietrza moŜna uzyskać w wyniku prowadzenia 

edukacji ekologicznej mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, 

co obecnie jest częstą praktyką. 

 
8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w 

związku z rozwojem komunikacji i postępującą urbanizacją gminy. Odczuwany jest przez mieszkańców 

jako jeden z najbardziej uciąŜliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. 

 Na terenie gminy Mokrsko nie przeprowadza stałych badań z zakresu hałasu komunikacyjnego 

 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. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są wysokie i wynoszą 75-90 

dB, przy dopuszczalnych natęŜeniach hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 67 

dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej. 

 Analizując dane dotyczące uciąŜliwości akustycznej zawarte w Programie Ochrony Środowiska 

dla Gminy Mokrsko (2005) stwierdzono brak istotnych zmian na płaszczyźnie oddziaływania głównych 

źródeł hałasu na środowisko. Pomimo braku stałego, a nawet okresowego monitoringu obciąŜeń 

akustycznych sytuacja struktury przemysłu (emisja hałasu przemysłowego) nie uległa zmianie.  
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 Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natęŜenie ich ruchu moŜna przyjąć, 

Ŝe na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natęŜenia hałasu związanego z ruchem 

kołowym. Przyczyną wzrostu uciąŜliwości jest równieŜ niezadowalająca jakość nawierzchni dróg. 

Szczególnie odczuwalne jest to w centrum miejscowości, wzdłuŜ głównych dróg wiodących przez 

miejscowości, szczególnie o znaczeniu tranzytowym (Mokrsko, Krzyworzeka). W ostatnich latach 

obserwuje się przyrost obszarów naraŜonych na hałas, zwłaszcza drogowy. 

 Hałas przemysłowy na terenie gminy Mokrsko 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. 

 Na terenie gminy nie występują obiekty produkcyjne o wysokim stopniu uciąŜliwości ze względu 

na emisję hałasu. Decyzje w tym zakresie wydawane są wtedy, gdy zgłaszane są skargi na uciąŜliwość 

hałasu, a dopuszczalne normy natęŜenia (według badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska) są przekroczone. 

 

8.1. Program działa ń dla sektora: hałas 

 Głównym celem strategicznym, który musi być zrealizowany w ramach ochrony przed hałasem 

jest dąŜenie do zmniejszenia uci ąŜliwo ści akustycznej dla mieszka ńców i rozpoznanie sytuacji 

akustycznej w gminie. 

 

Cele średnioterminowe i kierunki działa ń do roku 2014: 

1. Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natęŜenie odczuwane jest jako 

uciąŜliwe, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim 

hałasu emitowanego przez środki transportu wzdłuŜ głównych dróg) 

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna 

3. Ograniczanie hałasu pochodzenia produkcyjno - usługowego i robót budowlanych 

4. Rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie 

 

 Podstawowym zadaniem dla gminy Mokrsko jest inwentaryzacja miejsc, gdzie występują 

przekroczenia hałasu i dokładne rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie. 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 

przelotowych drogach w gminie, naleŜy się skupić głównie na badaniu wpływu szlaków komunikacyjnych 

na klimat akustyczny gminy. 

Konieczna jest koordynacja działań (takŜe policji) w celu badania pojazdów powodujących szczególny 
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hałas, a takŜe systematyczne usprawnianie ruchu drogowego, budowę nowych odcinków dróg i 

modernizację nawierzchni istniejących. 

 W celu usprawnienia komunikacji, a tym samym ograniczenia hałasu pochodzenia 

komunikacyjnego planuje się następujące działania ogólne: 

- analizę i wprowadzenie koniecznych zmian w inŜynierii ruchu drogowego (zadanie realizowane 

przez poszczególnych zarządców dróg), 

- systematyczne modernizowanie istniejącej sieci ulic połączone z doprowadzeniem ich 

parametrów technicznych do stanu odpowiadającego funkcji drogi lub jej odcinka (dla gminy 

dotyczyć to będzie wyłącznie dróg gminnych), 

- zapewnienie dogodnych połączeń komunikacyjnych gminy z lokalnymi ośrodkami regionalnymi, 

a takŜe sąsiednimi ośrodkami gminnymi (wymaga to współpracy ponadlokalnej, takŜe z 

prywatnymi przewoźnikami), 

- budowa odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w pobliŜu miejsc tego wymagającycch, 

- sukcesywna budowa i uwzględnianie w trakcie ewentualnej modernizacji ulic ścieŜek 

rowerowych, 

- projektowanie dróg z uwzględnieniem moŜliwie małych pochyleń podłuŜnych, mało szorstkich 

nawierzchni oraz elementów drogi redukujących hałas, 

- poprawę płynności ruchu i zmniejszenie ilości zatrzymań. 

 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 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 spawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie 

ustalania warunków zabudowy. 

 

9. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

 Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje róŜne długości fal, 

począwszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni 

nadfioletowych, aŜ do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum 

promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które są 

pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania 

promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego moŜna podzielić na 

promieniowanie jonizujące i niejonizujące. 

 Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, bowiem 

dociera z Kosmosu i z wnętrza Ziemi. Z promieniowaniem jonizującym wiąŜą się zagroŜenia radiacyjne 

dla ludzi i środowiska pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. W przyrodzie występuje 
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prawie 80 radioizotopów około 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej znanych naleŜą 

izotopy uranu i toru, a takŜe potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana 

naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest róŜna w róŜnych miejscach naszego globu. 

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 radionuklidy 

wytwarzane są takŜe przez róŜnego rodzaju urządzenia stosowane między innymi w diagnostyce 

medycznej, przemyśle i badaniach naukowych. Na terenie gminy Mokrsko nie występują źródła 

sztucznego lub naturalnego promieniowania jonizującego. 

 Promieniowanie niejonizujące jest to takie promieniowanie, którego energia nie powoduje 

procesu jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 

192, poz. 1883), źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające: 

- pole elektromagnetyczne i magnetyczne stałe 

- pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia 

- pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300000 MHz (urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne) 

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości 0 – 0,5 Hz, 0,5- 50 Hz oraz 50 Hz – 1000 

Hz. 

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie gminy Mokrsko są: 

Częstotliwość przemysłowa 50 Hz: 

1. elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

2. stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 

 Częstotliwości radiowe: 

1. urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne. 

2. stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

9.1. Program działa ń dla sektora: pola elektromagnetyczne 

Cel strategiczny: 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

Cele średnioterminowe do roku 2014: 

1. Ochrona ludności gminy przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego 

 

Cele krótkoterminowe do roku 2010 i kierunki działa ń: 

1. Kontrola poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy 

2. Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach 
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3. Ochrona mieszkańców gminy przed oddziaływaniem nadmiernego promieniowania 

elektromagnetycznego 

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 mieszkaniowa 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. 

 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 izotopowego wynosi nie mniej niŜ 15 W, 

emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz podlegają procedurze 

ocen oddziaływania na środowisko. 

 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. NaleŜy teŜ wprowadzić zasadę grupowania obiektów na jednym maszcie, o ile w bliskim 

sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku takich obiektów.  

 Z uwagi na obecny brak 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. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe 

oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest z 

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, itp., 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. 

Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzić będzie Wojewódzka Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna oraz WIOŚ. Wojewoda prowadzić będzie ponadto rejestr zawierający informacje o 

terenach, na których przekroczony został dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość linii 

energetycznych. W celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, postuluje się 

przestrzeganie następujących zasad: 

1. Wprowadzanie w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nowych materiałów 

i technologii wykonawstwa 
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2. Rozgęszczanie sieci elektroenergetycznej 

3. Zmniejszanie uciąŜliwości w gospodarce terenami w pobliŜu urządzeń i linii energetycznych 

4. Ustalanie stref ochronnych wokół obiektów elektroenergetycznych 

5. Lokalizacja linii energetycznych o napięciu 110 kV i wyŜszym poza terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę mieszkaniową. 

 
10.  ENERGIA ODNAWIALNA 

Opisując analizowany obszar stwierdzono wykorzystywanie jedynie biomasy jako odnawialnego 

(ekologicznego) źródła energii. Wykorzystywane jest ono tylko na niewielu gospodarstwach rolnych oraz 

w Państwowym Domu Dziecka w miejscowości Komorniki jako paliwo alternatywne do ogrzewania 

budynków. 

Dodatkowo w czasie sporządzania niniejszego opracowania Urzędzie Gminy Mokrsko trwa 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w sprawie budowy elektrowni wiatrowej (inwestor prywatny). 

 Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej wskazuje cel strategiczny polityki państwa, którym jest 

wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w 2010 roku i do 14 % w 2020 roku w strukturze 

zuŜycia nośników pierwotnych. 

 

Tab.18. Wielko ść potencjału technicznego energii mo Ŝliwa do pozyskania z odnawialnych źródeł energii w 

ciągu roku w Polsce 

Źródło odnawialne energii: Wielko ść potencjału technicznego energii 
moŜliwa do pozyskania w [PJ/rok] 

biomasa 895 

energia wodna 43 

energia geotermalna 200 

energia wiatru 36 

energia promieniowania słonecznego 1340 

ogółem  2514 

Całkowite zu Ŝycie energii pierwotnej  
w Polsce w 1998 roku 

4069,6 

  

 Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w kraju jest biomasa. 

Natomiast energia wodna, geotermalna, wiatru, promieniowania słonecznego ma duŜo mniejsze 

znaczenie. 
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Tab.19. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w  1999 roku na podstawie danych Europejskiego 
Centrum Energii Odnawialnej przedstawia si ę następuj ąco 

Źródło odnawialne energii: 
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

[PJ/rok]  [%]  

biomasa 101,8 98,05 

energia wodna 1,9 1,83 

energia geotermalna 0,1 0,1 

energia wiatru 0,01 0,01 

energia promieniowania słonecznego 0,01 0,01 

ogółem  103,82 100 

 

Zatem szacuje się, Ŝe w Polsce udział energii ze źródeł odnawialnych w zuŜyciu energii pierwotnej 

wynosi zaledwie 2,5 %.  

 W polskich warunkach najłatwiejsza do pozyskania i najbardziej efektywna ekonomicznie jest 

energia z biomasy. Szacuje się, Ŝe energia z materii organicznej zgodnie z obecnymi tendencjami da 

największy wkład do rozwoju energii. Biomasa moŜe być przekształcona na energię cieplną, elektryczną 

lub paliwa płynne. W wyniku spalania biomasy, do atmosfery przedostaje się dwutlenek węgla, w ilości w 

jakiej został pobrany przez rośliny. Zatem spalanie biomasy nie zwiększa ogólnej emisji tego gazu 

cieplarnianego. 

Energię z biomasy moŜna uzyskać poprzez: 

2. Spalanie materii roślinnej. Wartość kaloryczna 0,5 tony suchej biomasy odpowiada wartości 

kalorycznej tony miału węglowego, natomiast koszt wytworzenia jest o połowę niŜszy. W 

naszych warunkach największe zastosowanie będą miały następujące produkty i odpady rolnicze 

i leśne: 

- słoma roślin zboŜowych, 

- drzewa i gałęzie ze ścinek i cięć sanitarnych lasów, 

- gałęzie z cięć produkcyjnych, 

- odpady z przemysłu drzewnego, 

- plantacje lasów energetycznych liściastych. 

Z 1 ha pola moŜna uzyskać, jako odpad z produkcji zboŜa około 2-3 ton słomy. W przypadku 

produkcji roślin energetycznych, ilość uzyskanej słomy moŜe wynoście nawet 20 ton z ha. 

Z upraw energetycznych zalecana jest wierzba energetyczna, którą moŜna uprawiać na prawie 

wszystkich rodzajach gleb. Cechą wiodącą tej rośliny jest szybki i duŜy przyrost masy drzewnej. 

Dodatkowym jej atutem jest oczyszczanie gleb z metali cięŜkich, związków toksycznych poprzez 

wbudowanie ich w swoją biomasę. Z powodu tych właściwości stosowana jest jako zielony pas 

ochronny wokół szkodliwych zakładów przemysłowych, autostrad, wysypisk śmieci.  

2. Wytwarzanie oleju napędowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów 

energetycznych. 

3. Fermentację alkoholową materiału organicznego (np. ziemniaków, buraków cukrowych, zbóŜ) 

celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych. 
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4. Beztlenową fermentację odpadowej masy organicznej tj.: 

• nawóz organiczny produkcji zwierzęcej,  

• odpady produkcji roślin i warzyw,  

• osady ściekowe,  

• odpady komunalne płynne i stałe,  

z której otrzymuje się biogaz. W czasie fermentacji beztlenowej nawet do 60 % biomasy jest 

zamieniane w biogaz  

 Ze wszystkich źródeł energii odnawialnej najbardziej stabilną i przewidywalną w czasie wydaje 

się być energia geotermalna, którą pozyskuje się w formie ciepłych wód podziemnych. Charakteryzuje 

się ona moŜliwością dostarczania stałego strumienia energii w ciągu całego roku, jest niezaleŜna od 

warunków klimatycznych i daje największe efekty ekonomiczne. Pewność dostaw energii energii cieplnej 

z ciepłowni geotermalnej i jej konkurencyjny koszt w porównaniu do energii z węgla przemawia za jej 

rozwojem i szerszym zastosowaniem. Ciepło geotermalne moŜna równieŜ wykorzystać do produkcji 

energii elektrycznej pod warunkiem pozyskiwania wody w temperaturze powyŜej 90°C.  

 W polskich warunkach zasoby wód geotermalnych są najczęściej wykorzystywane do: 

- ogrzewania pomieszczeń, 

- ogrzewania hodowli szklarniowej, 

- w kąpieliskach. 

Energię spadku wód wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w połoŜonych na rzekach lub 

jeziorach elektrowniach wodnych. W przypadku energetyki wodnej preferuje się tworzenie małych 

elektrowni wodnych, o mocy do 5 MW.  

 W polskich warunkach moŜliwość wykorzystania energii słonecznej jest znacznie zróŜnicowana. 

Średnie nasłonecznienie wynosi 1600 godzin, najdłuŜsze jest nad morzem, a najkrótsze na południu 

polski. Energię słoneczną moŜna wykorzystywać za pomocą produkujących prąd elektryczny ogniw 

fotowoltaicznych lub dostarczających ciepło kolektorów słonecznych. Zaletą ogniw fotoelektrycznych jest 

przemiana w energię nie tylko bezpośredniego promieniowania słońca, lecz takŜe promieniowania 

rozproszonego (przy zachmurzeniu). Baterie są bezgłośne, odporne na zuŜycie, pracują automatycznie i 

dość szybko się amortyzują. Na co dzień spotykamy się z ich zastosowaniem korzystając z kalkulatorów, 

lampek ogrodowych, sygnalizacji drogowej. Kolektory słoneczne są wykorzystywane głównie do 

produkcji gorącej wody. Ze względu na opłacalność warto rozwaŜyć ich zastosowanie w obiektach o 

duŜym zuŜyciu wody np. pensjonatach, hotelach, basenach. 

 Mniej optymistycznie wygląda moŜliwość wykorzystania wiatru. Prędkość wiatru, a więc i energia 

jaką moŜna z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Warunkiem 

podstawowym jest prędkość wiatru na poziomie 6 – 7 m/s. Dla prędkości mniejszej niŜ 4 m/s uzyskuje 

się bardzo małe moce i efektywność ekonomiczna jest bardzo niska. 
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Tab. 20.Przykłady efektywnego wykorzystania odnawia lnych źródeł energii w warunkach polskich: 

Biomasa  Energia wodna  Energia 
geotermalna 

Energia wiatru  Energia 
promieniowania 

słoneczne 

WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

elektrociepłownie 
lokalne, osiedlowe  
wykorzystanie 
biogazu z 
oczyszczalni 
ścieków, ferm 
hodowlanych oraz 
gazu 
wysypiskowego 

  instalacje 
elektryczne 
domów, szklarni i 
pomieszczeń 
gospodarczych,  
pompownie 
wiatrowe, 
napowietrzania i 
rekultywacja 
małych zbiorników 
wodnych,  
elektrownie 
wiatrowe duŜej 
mocy podłączone 
do sieci  

Wykorzystanie ogniw 
fotowoltanicznych: 

autonomiczne systemy 
małej mocy do 
napowietrzania stawów 
hodowlanych i do 
zasilania niewielkich 
urządzeń,  
elewacje energetyczne 
ścienne dachowe, 
systemy małej mocy,  
telekomunikacja 

WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ  

kotłownie lokalne, 
osiedlowe, 
kotły małej mocy w 
gospodarstwach 
indywidualnych,  
wykorzystanie 
biogazu z 
oczyszczalni 
ścieków, ferm 
hodowlanych oraz 
gazu 
wysypiskowego 

elektrownie wodne 
małej mocy 
podłączone do sieci  
-  cele lokalne 

ciepłownie duŜej 
mocy, 
osiedlowe  
podgrzewanie wody 
w basenach,  
suszarnictwo,  
ogrzewanie 
szklarni,  
hodowla ryb 

 suszarnictwo,  
ogrzewanie szklarni, 
przygotowanie ciepłej 
wody uŜytkowej do 
celów domowych i 
gospodarskich, 
przygotowanie ciepłej 
wody do celów 
przetwórstwa rolno-
spoŜywczego,  
podgrzewanie wody w 
basenach,  
wykorzystanie biernych 
systemów słonecznych 
w budynkach 
mieszkalnych i 
inwentarskich 

WYTWARZANIE ENERGII MECHANICZNEJ  

pojazdy 
wykorzystujące 
biopaliwa płynne 
(biodiesel, benzyna 
z dodatkiem 
etanolu) 

    

 

 

 Na terenie Gminy Mokrsko brak jest jakichkolwiek instalacji (zarejestrowanych)  

wykorzystujących energię odnawialną  jednak władze gminy mają na uwadze , iŜ naleŜy przeprowadzić 

działania mające na celu pomoc w realizacji inwestycji opierających swą działalność na odnawialnych 

źródłach energii. 
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11. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE MOKRSKO 

11.1. Odpady komunalne  

11.1.1. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 

 Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się obecnie tylko jedna firma: 

„Eko – Region” Sp. z  o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Firma ta działa zgodnie z decyzją Wójta 

Gminy Mokrsko z dnia 20.11.2006 roku znak: DOZ 7050-1/7/06 na odbiór z terenu przedmiotowej Gminy 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Odbierają oni następujące rodzaje odpadów: 

 
Lp. 

 
Rodzaj odpadów 

 
Kod odpadów  

Miejsce odzysku lub  
unieszkodliwiania 

 odpadów 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 Sortownia składowiska odpadów w 
Dylowie „A” gm. Pajęczno 

2. Odpady z remontów Grupa 17 

3. Odpady ulegające biodegradacji 20 01 08 
20 02 01 

Płyta kompostowa na terenie 
składowiska odpadów w Dylowie „A” gm. 
Pajęczno oraz zagospodarowane we 
własnym zakresie przez mieszkańców 

4. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Po dokonaniu segregacji przekazywane 
specjalistycznym firmom posiadającym 
wymagane zezwolenia 

5. Odpady zbierane selektywnie Grupa 15 i 20 Przekazywane specjalistycznym firmom 
posiadającym wymagane zezwolenia 

6. Odpady niebezpieczne  20 01 33* 
20 01 34 

7. ZuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny pochodzący z 
gospodarstw domowych 

20 01 21 
20 01 23 

 20 01 35* 
20 01 36 

Punkt zbiórki zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ul. 
Przemysłowa 10 w Bełachatowie 

  

 Dokładne warunki odbioru odpadów zgodnie z obowiązującym prawem zostały zawarte w w.w 

decyzji. Spółka została zobowiązana do prowadzenia ewidencji ilościowej wytwarzanych odpadów 

zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) i rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736). 

  Posiadacz odpadów, który nie przestrzega warunków określonych w ustawie o odpadach lub 

działa niezgodnie z decyzją zostanie niezwłocznie wezwany przez organ wydający decyzję do 

zaniechania naruszeń. JeŜeli posiadacz odpadów, mimo wezwania narusza przepisy ustawy lub działa 

niezgodnie z niniejszą decyzją, działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych 

moŜe być wstrzymana. 

 Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, Ŝe spółka z o. o. „EKO-REGION” wykonuje 



                                             Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok                         

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
 www.codex.pl  

 47 

swoją działalność w oparciu o wpis do KRS na podstawie umowy spółki, wydane zezwolenia, posiadane 

środki transportu oraz własną bazę do segregacji i własne składowisko w Dylowie A gm. Pajęczno. 

Spółka ma zawarte umowy na odbiór odpadów z recyklerami. 

 Działalność polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych będzie prowadzona zgodnie z 

przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz przepisami ochrony środowiska. 

  

Dodatkowo 2 firmy posiadają zezwolenia na: 

 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą przy ul. 1 – go maja 25 w 

Piotrkowie Trybunalskim posiada zezwolenie Wójta Gminy Mokrsko  z dnia 26.03.2007 roku znak: DOZ 

7050-1/2/07 na odbiór z terenu przedmiotowej Gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Mogą oni odbierać oni następujące rodzaje odpadów: 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj odpadów 

 
Kod odpadów  

Miejsce odzysku lub  
unieszkodliwiania 

 odpadów 

1.  
 
Odpady komunalne segregowane i 
gromadzone selektywnie (z 
wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

 
Linia segregacji firmy „JUKO” w 
Piotrkowie Trybunalskim ul. 1 maja 25, a 
następnie przekazywane firmom 
posiadającym wymagane zezwolenie 

2.  
Odpady z ogrodów i parków (w tym z 
cmentarzy) 

20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 

Kompostownie posiadające zezwolenie 
na prowadzenie takiej działalności oraz 
zagospodarowanie we własnym 
zakresie mieszkańców 

3.  
 
Inne odpady komunalne 

20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 07 
20 03 99 

Po dokonaniu segregacji przekazywane 
specjalistycznym firmom posiadającym 
wymagane zezwolenia. 
Zmieszane odpady komunalne 
przekazywane będą na zalegalizowane 
składowisko odpadów komunalnych 

 
 
 
2. „Przedsiębiorstwo Komunalne” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamenhofa 17 w Wieluniu posiada 

zezwolenie Wójta Gminy Mokrsko  z dnia 22.12.2004 roku znak: DOZ 7050/13/04 na odbiór z terenu 

przedmiotowej Gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mogą oni odbierać  następujące 

rodzaje odpadów: 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj odpadów 

 
Kod odpadów  

Miejsce odzysku lub  
unieszkodliwiania 

 odpadów 
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1. Odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa Ŝywności  

 
02 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Składowisko odpadów w Rudzie 
k/Wielunia 

2. Odpady przemysłu mleczarskiego 02 05 

3. Odpady przemysłu piekarniczego 02 06 

4. Odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

 
15 01 

5. Odpady materiałów i elementów 
budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej 

 
17 01 

6. Odpady z oczyszczalni ścieków 
nieujęte w innych grupach 

19 08 

7. Odpady segregowane i zbierane 
selektywnie 

 
20 01 

 

8. Odpady z ogrdów i parków (w tym z 
cmentarzy) 

20 02 

9. Inne odpady komunalne 20 03 

 

 Do roku 2006 (do grudnia) zebrane z terenu Gminy odpady komunalne wywoŜone były na 

składowisko odpadów komunalnych w Mokrsku. Od tego okresu jedyna firma zbierająca tego typu 

odpady (Eko – Region” Sp. z  o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów) wywozi je na składowisko 

zewnętrzne (poza terenem Gminy). 

Ilości zebranych odpadów komunalnych w latach 2005 i 2006 przedstawia tabela poniŜej: 

Tab. 21. Ilo ści i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na teren ie gminy Mokrsko i poddanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania latach 2005 - 2006. 

 
Kod 

odpadu 1 

 
 

Rodzaj odpadów  

2005 r. 2006 r. 

 
Masa2 [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwia
nia 3 

 
Masa2 [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwia
nia 3 

20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane)odpa
dy komunalne 

241,5* D 5 210,5* D 5 

D 5 - Proces unieszkodliwiania - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych 

niŜ niebezpieczne 

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
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katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

2) Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu 

do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 

2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737). 

3) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
 
*)  masa sk ładowanych odpadów okreś lana jest  szacunkowo na podstawie pojemności  sprzę tu do zbierania 

odpadów (sk ładowisko nie jest  wyposaŜone w wagę ) .  Po uwzględnieniu cięŜaru nasypowego odpadów 

okreś lono ich masę  przyję tą  do anal izy. 

11.1.2. Składowisko odpadów w Mokrsku 

 Na dzień dzisiejszy eksploatacja składowiska jest częściowo ograniczona. DowoŜone są tu tylko 

zmieszane odpady komunalne bezpośrednio przez mieszkańców Gminy.  

 Zgodnie z decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 21.lipca 2006 roku znak: L.dz. Rs.7623-20/06 

składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 października 2009 r. Proces ten zostanie przeprowadzony 

na podstawie Projektu Budowlano – wykonawczego zamknięcia i rekultywacji Składowiska odpadów 

zlokalizowanego w Gminie Mokrsko z czerwca 2006 roku. 

 BieŜąca działalność składowiska prowadzono na w kierunku projektowanych prac związanych z 

rekultywacją i zamknięciem składowiska, realizowana będzie zgodnie z wytycznymi z instrukcji 

eksploatacji zatwierdzonej decyzją Starosty Wieluńskiego w dniu 14.02.2003 r. Obecnie danych Urzędu 

Gminy Mokrsko, kwartalnie na składowisko dostarcza się około 75 Mg odpadów komunalnych. Zgodnie z 

tendencją wzrostu wytwarzanych odpadów komunalnych szacuje się, Ŝe ilość odpadów zebrana z terenu 

gminy deponowana na składowisku będzie sukcesywnie się zwiększać. Eksploatacja składowiska przez 

okres 3 lat umoŜliwi uzyskanie zakładanej geometrii rekultywowanego terenu 

 W ramach eksploatacji uzupełniającej bryłę składowiska na składowisku mogą być deponowane 

– zgodnie z obowiązującymi przepisami – następujące odpady:  

 

Lp.  Kod odpadów  Rodzaj odpadu  

1. 19 08 01 Skratki 

2. 19 08 02 Zawartość piaskowników 

3. 20 01 01 Papier i tektura 

4. 20 01 02 Szkło 

5. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

6. 20 01 10 OdzieŜ 

7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

8. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

  

 

Rekultywacja składowiska 
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Rekultywacja - przywracanie wartości uŜytkowych i  przyrodniczych terenom 

zdewastowanym i zdegradowanym przez człowieka. 

Zadaniem planowanych prac rekultywacyjnych jest: 

� ukształtowanie stabilnej bryły składowiska w sposób umoŜliwiający pokrycie ją szatą roślinną 

(rekultywacja techniczna), 

� ukształtowanie trwałej szaty roślinnej o przeciwerozyjnych funkcjach, której zadaniem będzie 

wzmaganie parowania wody do atmosfery, przejęcie wody opadowej przez roślinność, 

minimalizacja infitracji wód opadowych w głąb zdeponowanych odpadów (rekultywacja 

biologiczna), 

� wyeliminowanie ujemnego wpływu składowiska na wszystkie elementy środowiska po 

zakończeniu zabiegów rekultywacji. 

 Rekultywacja techniczna przyczyni się do poprawy estetyki obiektu oraz ma na celu zmniejszenie 

uciąŜliwości atmosferycznych, z kolei zabudowa biologiczna całego depozytu odpadowego  w 

początkowym okresie ograniczy infiltrację wód opadowych do wód podziemnych, a po kilku latach 

utrwalania i rozrostu szaty roślinnej wyeliminuje ujemny wpływ składowanych odpadów na wody 

gruntowe. Dla celów osłonowych (zabezpieczenie terenu składowiska przed wstępem osób 

nieuprawnionych), ekologicznych (m.in. ustabilizowanie powierzchni składowiska), krajobrazowych 

(uwzględniając bezpośrednie otoczenie składowiska gruntami rolnymi oraz pasem zadrzewień 

śródpolnych) wskazuje się na leśno – łąkowy kierunek zagospodarowania obszaru poskładowiskowego. 

Zarówno ilość, jak i rodzaj zgromadzonych tu odpadów nie stanowi znaczącego źródła emisji metanu, 

dlatego teŜ nie jest on zagroŜeniem dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego wprowadzonej 

roślinności, gdy sięgną one warstwy odpadów. 

W ramach rekultywacji technicznej, która zakończy się jesienią 2009 roku przewiduje się wykonanie 

następujących prac: 

• Uszczelnienie skarp składowiska około 0,2 – 0,3 m warstwą gliny, 

• Systematyczny dowóz odpadów celem ukształtowania stabilnej bryły składowiska, 

• Uporządkowanie terenu składowiska oraz otoczenia z „dziko” zalegających odpadów, 

• Rozbiórka zaplecza sanitarnego, 

• Zagęszczanie systematyczne deponowanych odpadów, 

• Wykonanie systemu urządzeń melioracji wodnych (rowów odwadniających oraz zbiorników 

zbiorczych), 

• Prowadzenie stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami, 

• Pokrycie warstwą o właściwościach izolacyjnych górnej warstwy uformowanej bryły, 

 Znaczne oddalenie funkcjonującego składowiska od zwartej funkcjonującego składowiska od 

zwartej zabudowy mieszkalnej oraz lokalizacja w sąsiedztwie drzewostanu śródpolnego i gruntów 

rolnych powoduje , Ŝe rekultywowany teren nie narusza komfortu Ŝycia mieszkańców, ale zdecydowanie 

pogarsza walory estetyczne i krajobrazowe. Projektowane działania rekultywacji technicznej w 

połączeniu z odnową biologiczną przyczynią się do poprawy wizerunku przedmiotowego terenu, a 

przede wszystkim będą miały wyłącznie pozytywny wpływ na sukcesywną poprawę stanu środowiska. 
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 Składowisko nie posiada odgazowania, uwzględniając okres eksploatacji, miąŜszość warstwy 

zdeponowanych odpadów oraz ich rodzaj naleŜy przyjąć, Ŝe ilość powstającego biogazu będzie znikoma, 

a metanu śladowa. Nie będzie emisji pyłów, odpady w trakcie dalszej eksploatacji ukierunkowanej na 

późniejszą rekultywcję będą ubite i osiadanie składowiska będzie niezauwaŜalne. 

 

 

 

Tab.22. Harmonogram działań – składowisko odpadów komunalnych Mokrsko 

Lp. Rodzaj działania* Termin realizacji* 

1 Uszczelnienie skarpy składowiska 0,2-0,3 m warstwą gliny 

do 30 kwietnia 2009 r. 
2 Prowadzenie  eksploatacji uzupełniającej w obrębie istniejącego 

składowiska do uzyskania projektowanego poziomu 

3 Zagęszczanie warstwy odpadów kompaktorem 

4 Usunięcie z terenu składowiska dwóch barakowozów 

do 31 maja 2009 r. 

5 Uporządkowanie terenu składowiska i bliskiego otoczenia z „dziko” 

zalegających odpadów 

6 Zagęszczenie odpadów kompaktorem 

7 Uformowanie wierzchowiny i skarpy składowiska 

8 Wykonanie systemu odwadniającego 

9 Zaizolowanie warstwą gruntu o,5 m wierzchowiny składowiska 

10 Dokonanie wysiewu i nasadzenia roślinności 

11 Uzupełnienie wysiewu i nasadzenia roślinności do 31 października 

2009 r. 

*Zgodnie z decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 21 lipca 2006 roku, znak L.dz.RS 7623 - 20/06 

 

11.2. Selektywna zbiórka odpadów 

 Prowadzona gospodarka zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy Mokrsko jest na niskim 

poziomie. Jedynym przejawem tego jest umieszczenie w kaŜdym ze sołectw zestawów pojemników do 

selektywnej zbiórki u źródła. W skład tego zestawu wchodzą: pojemnik typu igloo na szkło białe, 

pojemnik typu igloo na szkło kolorowe, pojemnik typu igloo na tworzywa sztuczne. 

 Firmą odbierającą tego typu odpady jest f irma  Eko – Region” Sp. z  o.o. ul. 

Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 

Dodatkowo prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych w szkołach za pośrednictwem 9 zestawów 

pojemników. KaŜdy zestaw składa się z  3 pojemników: 

�  1 na szkło  białe typu igloo o poj. 1,5m3, 

�  1 na szkło kolorowe typu igloo o poj. 1,5 m3 , 
�  1 pojemnik siatkowy na butelk i PET 2,5 m3.  
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 Pojemniki ustawiono przy szkołach podstawowych w Krzyworzece, Chotowie, Komornikach, 

OŜarowie oraz naprzeciw szkoły podstawowej w Mokrsku i przy drodze do Osiedla w Mokrsku i przy 

remizie OSP w Słupsku, Komornikach oraz obok SKR – ów w Mokrsku 

Planowane jest sukcesywne zwiększenie systemu zbiórki selektywnej odpadów na terenie 

przedmiotowej gminy. Determinantem wprowadzanego systemu jest rodzaj gminy. Gmina Mokrsko jest 

Gminą wiejską, dlatego uzyskanie pewnych poziomów odzysku, unieszkodliwiania itd. poszczególnych 

rodzajów odpadów jest niŜsze niŜ dla gminy miejskiej. 

 

 

Tab. 23. Ilo ści i rodzaje odpadów (z wył ączeniem odpadów komunalnych) zebranych na terenie g miny Mokrsko 
poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2 005 – 2006. 

 
Kod 

odpadu 1 

 
 

Rodzaj odpadów  

2005 r. 2006 r. 

 
Masa2 [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 3 

 
Masa2 [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 3 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

- - 0,05 R5 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
0,10 R5 0,10 R5 

16 06 01* 
Baterie i 

akumulatory 
ołowiowe  

- - 0,04 R4 

 19 08 01     Skratki 0,05 D5 0,05 D5 

19 08 02 
Zawartość 

piaskownikach 0,1 D5 0,1 D5 

1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
2) Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu 

do 2006 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 

2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737). 

3) Oznaczenie procesu odzysku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
 
 
 Odpady opakowaniowe przedstawione w tabeli nr 4  zbierane są selektywnie (za pośrednictwem 

rozmieszczonych na terenie gminy Mokrsko pojemników do zbiórki selektywnej  tzw. gniazd) wyłącznie 

przez firmę „Eko – Region” Sp.z o.o. Z Bełchatowa, a następnie poddawane procesom odzysku, który 

uzaleŜniony jest od rodzaju instalacji i technologii przetwarzania odpadów. Obserwowany jest wzrost 

ilości odzyskiwanych odpadów opakowaniowych, jednak system ten obejmuje tylko niewielką część 

mieszkańców gminy. Dodatkowo przeprowadzane są zbiórki baterii za pośrednictwem pojemników 

rozmieszczonych w budynkach szkół podstawowych 

 

12. HARMONOGRAM ZADAŃ 

 Harmonogram zadań jest przedstawiony w załączniku nr 3 
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko”  słuŜy realizacji polityki 

ekologicznej państwa w skali lokalnej.  

 Opracowanie to jest dokumentem sporządzonym w celu wprowadzenia nowych oraz 

zmienionych przepisów prawnych w stosunku do roku , w którym powstał Program Ochrony Środowiska. 

Jednocześnie dokument ten jet wyznacznikiem nowych celów z zakresu ochrony środowiska, które 

gmina realizować zamierza w przyszłości – w tym przypadku są to lata 2007 – 2010 (cele 

krótkookresowe) oraz 2011 – 2014 – cele perspektywistyczne. 

 Zaktualizowane dane i zagadnienia dotyczą kilku podstawowych warstw związanych z 

funkcjonowaniem obszaru gminy w środowisku przyrodniczym: 

1. Zasoby przyrody: 

a) lesistość Gminy, 

b)  Formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy, 

c) Ochrona gleb, 

d) Ochrona róŜnorodności biologicznej, 

       2. Zasoby wodne i gospodarka wodno ściekowa gminy  

       3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

      Dodatkowo waŜną częścią integralną aktualizacji jest przedstawienie funkcjonującego systemu 

gospodarki odpadami  w gminie jak i wskazanie moŜliwości rozwoju gminy w celu zminimalizowania 

oddziaływań społeczeństwa w tej płaszczyźnie. 

W ocenie generalnej stan środowiska gminy Mokrsko w latach 2005 – 2007 utrzymywał sie na stałym 

poziomie, z zaznaczającą się niewielką tendencją poprawy. Brak monitoringu środowiska na terenie 

gminy związanej z niektórymi sferami jej oddziaływania nie pozwala na dokładne przeanalizowanie 

faktycznego stanu środowiska przyrodniczego. 

 Podejmowano natomiast przedsięwzięcia związane przede wszystkim z ochroną i poprawą stanu 

wód poprzez rozbudowę istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozszerzanie i 

promowanie działań w celu zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych poprzez selektywną zbiórkę „u źródła”. 

 W stosunku do roku 2005 nie zmieniła sie sytuacja dotycząca form ochrony przyrody 

występujących na terenie Gminy. 

 

Realizacja Traktatu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską nakłada obowiązek podjęcia konkretnych 

działań dla osiągnięcia celów polityki wspólnotowej w sferze środowiska przyrodniczego. Konieczność 

wypełnienia postanowień traktatowych wymusza pilne wykonanie niektórych zadań zwłaszcza w zakresie 

standardów jakości wód i powietrza oraz gospodarki odpadami. Stąd teŜ w Aktualizacji Programu 

wyodrębniono cele priorytetowe, które naleŜy realizować do roku 2010, tj: 

� eliminacja zrzutów substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

� redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania i spełnienie standardów emisyjnych z 
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instalacji, wymaganych przepisami prawa, 

� zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii 

Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziałania porzucaniu odpadów w środowisku i ''dzikim 

składowiskom”, 

� objęcie do końca 2009 roku wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i 

systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, 

� zapewnienie właściwego miejsca problematyce ekologicznej oraz prawidłowe formułowanie 

celów ekologicznych we wszystkich dokumentach planowania strategicznego i przestrzennego 

powstających w regionie oraz sporządzania w postępowaniu z udziałem społeczeństwa rzetelnej 

oceny skutków ekologicznych ich realizacji. 

 Ostatni z wymienionych celów jest konsekwencją prawnego obowiązku włączania priorytetów 

ekologicznych do wszystkich polityk i dokumentów strategicznych i pozostanie aktualny równieŜ w 

późniejszym okresie. 

 W dokumencie przywołano najwaŜniejsze akty prawa unijnego, będące źródłem zobowiązań w 

sferze środowiska i zasygnalizowano ewentualne konsekwencje jej niedotrzymania. 

 Głównym wykonawcą zadań przedstawionych w harmonogramie jest Urząd Gminy Mokrsko jak 

równieŜ mieszkańcy Gminy i podmioty gospodarcze działające na jej terenie. Program nie dysponuje 

własnym funduszem, a źródłami jego finansowania będą środki wspólnotowe pozyskiwane za 

pośrednictwem programów operacyjnych, budŜet Państwa, budŜety samorządów (Gmina Mokrsko, 

powiat wieluński) fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki własne podmiotów 

gospodarczych, kredyty itp. 
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Załącznik nr 1 do „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko” 

 
Plan działa ń do dokumentu „Krajowa strategia ochrony i umiarkow anego u Ŝytkowania ró Ŝnorodno ści biologicznej” 

 
 
 

Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 
odpowiedz. 

Sposób 
wdroŜenia 

Podmioty 
uczestnicz. 

Okres 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne źródło 
finansowania Uwagi realizacyjne 

 ROZWÓJ WSI I RYNKI ROLNE  

 
 
 

1 

WdraŜanie programu 
stymulowania 

wprowadzania zadrzewień i 
zakrzaczeń śródpolnych. 

zadanie 
obligatoryjne 
do wykonania 

 
 

 
MRiRW, MŚ, 
wojewodowie, 

samorządy 
 

  
ARiMR, 

samorządy, 
LP 

 

Praca ciągła 
 

 
300 tys. PLN 

rocznie 
 

 
 

 
SAPAR 

 
Program opracowany. 
Część programu rolno 
środowiskowego. 

 

 
 
 
 
 
 

2 

WdraŜanie programów 
zwiększania 

retencji zlewni oraz 
renaturalizacji 

układów hydrologicznych, 
obejmujących m.in. 

przywracanie 
naturalnych starorzeczy, 

odtwarzanie zanikłych oczek 
wodnych, ochronę przepływu 

wody 
pomiędzy ekosystemami, 

ochronę 
torfowisk, bagien, zadrzewień i 
zakrzaczeń jako naturalnych 

obszarów retencji itp. 

 
 
 

zadanie 
obligatoryjne 
do wykonania 

 

 
 
 

MRiRW, MŚ, 
wojewodowie, 

samorzady 
 

  
 
 

RZGW, 
WZMiUW, 
ARiMR, 

samorządy, 
LP 

 

 
 
 
 

Praca ciągła 
 

 
 
 
 

10 000 tys. 
PLN rocznie 

 

  
 
 

programy 
rolnośrodowiskow 

e, SAPARD 
 

 
 

Biorąc pod uwagę 
Porozumienie MŚ, 
MRiRW, ARiMR i 
NFOŚiGW z dnia 

11.04.2002. Część 
programu 

rolnośrodowiskowego. 
Zadanie wspólne z 

działem .gospodarka 
wodna.. 

 

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA  
 

  
 

Opracowanie i wdraŜanie 
programów ochrony i rozwoju 

terenów zieleni w 
poszczególnych 

miastach i gminach. 
 

 
 
 

zadanie 
zalecane do 
wykonania 

 

 
 
 
 

Samorządy 
 

  
 
 
 

samorządy 
 

 
 
 
 

Praca ciągła 

-    
ramach miejscowych 

planów 
zagospodarowania 
przestrzennego i 

studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego. 
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 Wykonywanie analiz 
uwzględniających potrzeby 

ochrony i racjonalnego 
uŜytkowania róŜnorodności 

biologicznej, jako merytorycznej 
podstawy 

opracowania koncepcji polityki 
przestrzennego 

zagospodarowania kraju, 
planów zagospodarowania  

przestrzennego województw, 
studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin i 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
 
 
 
 

zadanie 
obligatoryjne 
do wykonania 

 

 
 
 
 
 

Samorządy 
szczebla 

wojewódzkiego i 
gminnego, 

RCSS 
 

  
 
 
 
 
 

samorządy, 
jednostki 

planistyczne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Praca ciągła 
 

 
 
 
 
 
 

500 tys. PLN 
rocznie 

 

  
 
 
 
 
 

BudŜety 
samorządów 

 

 
 
 
 
 
 

W ramach wykonywania 
opracowań 

ekofizjograficznych. 
 

OŚWIATA I WYCHOWANIE I SZKOLNICTWO WY śSZE 

 Tworzenie i rozwijanie 
ośrodków edukacji ekologicznej 

w parkach narodowych, 
krajobrazowych, w wybranych 
rezerwatach przyrody oraz w 
jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych., a takŜe 
w miarę moŜliwości przy 
muzeach przyrodniczych, 
ogrodach zoologicznych i 

botanicznych. 

 
 

zadanie 
postulowane 
do wykonania 

 

 
 

MŚ, 
wojewodowie, 

samorządy 
 

 Samorządy, 
słuŜby 

ochrony 
przyrody, LP, 

NGO.s, 
ogrody 

zoologiczne i 
botaniczne, 

muzea 
przyrodnicze 

 

 
 

praca ciągła 
 

 
 

2 000 tys. 
PLN rocznie 

 

  
 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Ekofundusz, 

LP 
 

 

TRANSPORT 

 WdraŜanie wytycznych w 
zakresie ochrony 

róŜnorodności biologicznej 
w projektowaniu, budowie i 
eksploatacji transportowych 

inwestycji liniowych. 
 

 
 

zadanie 
zalecane do 
wykonania 

 

 
 

MI, 
wojewodowie, 

samorządy 
 

 Inwestorzy i 
zarządcy dróg 

i 
linii 

kolejowych 
 

 
 

praca ciągła 
 

   Na wszystkich poziomach 
planowania 

przestrzennego. 
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Załącznik nr 2 do „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko” 

 
Plan działa ń do dokumentu „Strategia ochrony obszarów wodno – b łotnych w Polsce” 
 
Dział „ Środowisko”,  
Strefa „Ochrony przyrody” 

Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Sposób wdroŜenia Podmioty 
uczestniczą

ce 

Okres 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 

Uwagi realizacyjne 

1. Dokonanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji  obszarów wodno -błotnych w Polsce.  

1.1. Cykliczne 
podsumowywanie 
wyników inwentaryzacji i 
waloryzacji obszarów 
wodno-błotnych poprzez: 
- wybór priorytetowych 
obszarów wodno-
błotnych 
wymagających objęcia 
ochroną prawną lub 
podjęcia działań 
aktywnej ochrony, w tym 
renaturyzacji. 

zadania 
zalecane 

do 
wykonania

; 
 

MŚ, 
wojewodowie, 

dyrektorzy 
urzędów 
morskich, 

samorządy 

W ramach zadań 
własnych. 

 

MŚ, urzędy 
wojewódzki

e i 
morskie, 

samorządy, 
PROP, 
WROP, 

ALP, 
RZGW, 
NGO 

praca ciągła  bez 
dodatkowych 

kosztów 
 

0  środki własne  

2. Objęcie ochron ą prawn ą najcenniejszych obszarów wodno -błotnych.  

2.1. Przygotowanie 
stosownych 
dokumentacji 
merytorycznych i 
formalnych dla 
wytypowanych obszarów 
wodno-błotnych 
przewidzianych do 
objęcia ochroną prawną 

zadania 
zalecane 

do 
wykonania

; 

MŚ, 
wojewodowie, 

samorządy 
 
 

Poprzez 
zamówienie 
stosownych 

dokumentacji. 
, 

jednostki 
naukowoba

dawcze 
i 

konsultingo
we, 

NGO 

2007-2013  62 tys. 
rocznie 

 

0  NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

2.2. Objęcie ochroną prawną 
wytypowanych obszarów 
wodnobłotnych. 

zadania 
obligatoryj

ne do 
wykonania

; 

 MŚ, 
wojewodowie, 

dyrektorzy 
urzędów 
morskich, 

Poprzez wydanie 
stosownych aktów 

prawnych. 

MŚ,  
urzędy 

wojewódzki
e i 

morskie, 

praca ciągła  bez 
dodatkowych 

kosztów 

0  środki własne  
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samorządy samorządy 

3. Usprawnienie i wdro Ŝenie instrumentów w sferze ochrony przyrody, wspier ających ochron ę obszarów wodno -błotnych.  

3.1. Opracowanie programów 
renaturyzacji 
zdegradowanych 
obszarów wodno-
błotnych. 

zadania 
zalecane 

do 
wykonania

; 

MŚ, 
wojewodowie, 

dyrektorzy 
urzędów 
morskich, 

samorządy 
 

Poprzez 
zamówienie 
stosownych 
opracowań. 

 

słuŜby 
ochrony 
przyrody, 

ALP, 
RZGW, 

jednostki 
naukowo 
badawcze 

i 
konsultingo

we, 
NGO 

2006-2010  100 tys. 
rocznie 

 

0  NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

3.2. WdroŜenie programów 
renaturyzacji 
zdegradowanych 
obszarów wodno-
błotnych. 

zadania 
zalecane 

do 
wykonania

; 

MŚ, 
wojewodowie, 

dyrektorzy 
urzędów 
morskich, 

samorządy 
 

Poprzez 
zamówienie 

stosownych prac, 
głównie w sferze 

technicznej. 
słuŜby ochrony 

przyrody,  

ALP, 
RZGW, 

jednostki 
naukowo 

badawcze, 
konsultingo

we i 
inne 

wykonawcz
e, 

NGO 
 

praca ciągła  1000 tys. 
rocznie 

0  NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

EkoFundusz, 
fundusze UE 
i inne źródła 
zagraniczne, 
środki własne 

 

Programy powinny 
obejmować takŜe 

obszary 
transgraniczne i 
powstawać we 
współpracy z 

odpowiednimi słuŜbami 
krajów sąsiadujacych. 

3.3. Doskonalenie i 
upowszechnianie 
procedur uspołeczniania 
procesów planowania 
ochrony. 

zadania 
zalecane 

do 
wykonania

; 

MŚ, 
wojewodowie, 

dyrektorzy 
urzędów 
morskich, 

samorządy 

Poprzez korekty 
stosownych aktów 

prawnych i 
podjęcie 

stosownych 
działań 

promocyjnych 
zachęcających do 

większej 
aktywności 

społecznej w tym 
zakresie. 

MŚ,  
urzędy 

wojewódzki
e i 

morskie, 
samorządy, 

słuŜby 
ochrony 
przyrody, 

ALP, 
jednostki 
naukowo 
badawcze 

i 

praca ciągła  bez 
dodatkowych 

kosztów 
 

0  środki własne  
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konsultingo
we, 

NGO, 
media. 

Strefa: „Le śnictwo” 
Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 

odpowiedzi. 
Sposób wdroŜenia Podmioty 

uczestnicz. 
Okres 

realizacji 
Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 

Uwagi realizacyjne 

1. Zapewnienie ochrony i zrównowa Ŝonego u Ŝytkowania obszarów wodno -błotnych w ramach prowadzonej gospodarki le śnej 

1.1. WdraŜanie 
zweryfikowanego 
krajowego programu 
zwiększania lesistości, 
uwzględniającego 
potrzeby ochrony 
obszarów wodno-
błotnych. 
 

zadania 
obligatoryj
ne do 
wykonania
; 

 

MŚ, DGLP, 
RDLP, 

samorządy 

Poprzez podjęcie 
stosownych 

działań 
w sferach: 

legislacyjnej, 
organizacyjnej, 

edukacyjnej, 
technicznej i 

innych. 

ALP, 
samorządy, 

NGO 
 

praca ciągła  bez 
dodatkowych 

kosztów 
 

0  NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

EkoFundusz, 
fundusze UE 
i inne źródła 
zagraniczne, 
środki własne 

ALP 

 

 
 
Strefa: „Promocja i edukacja” 

Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 
odpowiedz. Sposób wdroŜenia Podmioty 

uczestnicz. 
Okres 

realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 
Uwagi realizacyjne 

1. Podniesienie poziomu wiedzy społecze ństwa na temat znaczenia i problemów ochrony obszaró w wodnobłotnych.  

1.1. Opracowanie i wdraŜanie 
programów informacyjno 
edukacyjnych 
dla słuŜb ochrony 
przyrody i innych 
decydentów, a takŜe dla 
właścicieli i 
uŜytkowników obszarów 
wodno-błotnych, 
pracowników Lasów 
Państwowych, 
rolników, realizatorów 
robót hydrotechnicznych, 

zadania 
postulowa
ne do 
wykonania  

MŚ, 
wojewodowie, 
samorządy 
 

Poprzez 
zamówienie 
opracowania i 
przeprowadzania 
stosownych 
szkoleń, 
akcji i kampanii. 
 

NGO, ALP  
 

praca ciągła 100 tys. 
rocznie 

10 tys. 
rocznie 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
środki własne 

Programy powinny 
obejmować 
zróŜnicowane 
narzędzia edukacyjne 
(szkolenia, publikacje, 
kampanie 
medialne)ukierunkowan
e na 
róŜnych odbiorców. W 
przypadku decydentów 
ich celem powinno być 
uświadomienie 
moŜliwego wpływu 
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rybaków i 
innych zainteresowanych 
dotyczących 
minimalizacji 
negatywnych 
oddziaływań na stan 
obszarów 
wodnobłotnych. 
 
 

podejmowanych przez 
nich 
decyzji na środowisko, 
w tym na obszary 
wodno-błotne. Celem 
działań promocyjnych 
powinno być takŜe 
rozbudzenie 
zainteresowania 
społeczeństwa 
osobliwościami 
przyrody obszarów 
wodno-błotnych, 
wykształcenie u 
właścicieli takich 
obszarów 
poczucia dumy z tytułu 
ich posiadania, 
upowszechnienie 
regulacji prawnych 
istotnych 
dla ochrony obszarów 
wodno-błotnych, 
uświadomienie 
decydentom i 
społecznościom 
lokalnym ich wartości, 
konieczności i 
moŜliwości ochrony, w 
tym uzyskania 
wsparcie 
merytorycznego i 
finansowego, a 
takŜe korzyści 
wynikających z ich 
uŜytkowania 
(np. wykorzystywanie 
biomasy do celów 
energetycznych). 

1.2. Wspieranie aktywności 
obywatelskiej i lokalnej 

 MŚ, 
wojewodowie, 

Poprzez szersze 
uspołecznienie 

MŚ, urzędy 
wojewódzki

praca ciągła  bez 
dodatkowych 

0 środki własne  
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dotyczącej 
ochrony obszarów 
wodno-błotnych lub ich 
elementów. 
 

samorządy 
 
 

procesów 
podejmowania 
decyzji, promocję 
podejmowanych 
działań lokalnych, 
zapraszanie do 
współpracy, itp. 
 

e i 
morskie, 
samorządy, 
słuŜby 
ochrony 
przyrody, 
NGO, 
media. 
 

kosztów 
 

 
Strefa : „Instrumenty finansowe” 

Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 
odpowiedz. Sposób wdroŜenia Podmioty 

uczestnicz. 
Okres 

realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 
Uwagi realizacyjne 

1. Usprawnienie i wdro Ŝenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, wspieraj ących ochron ę obszarów wodno -błotnych.  

1.1. Opracowanie i wdroŜenie 
mechanizmów 
finansowych 
stanowiących zachętę 
dla uŜytkowników 
obszarów wodnobłotnych 
do angaŜowania się w 
działania na rzecz ich 
ochrony. 

zadania 
zalecane 
do 
wykonania;  

MŚ, MF, 
samorządy 
 

Poprzez 
wprowadzenie 
stosownych 
regulacji. 

MŚ, MF, 
samorządy 

praca ciągła bez 
dodatkowych 
kosztów 

0  środki własne Mechanizmy mogą 
obejmować np. kredyty 
preferencyjne. 

 
 
 
Dział „Gospodarka wodna” 

Lp. Zadanie Priorytet Podmiot 
odpowiedz. Sposób wdroŜenia Podmioty 

uczestnicz. 
Okres 

realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 
Uwagi realizacyjne 

1. Usprawnienie i wdro Ŝenie instrumentów w sferze gospodarki wodnej, wspie rających ochron ę obszarów wodno -błotnych.  

1.1. Zintensyfikowanie 
działań na rzecz pełnego 
wdroŜenia 
Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 

zadania 
obligatoryjne 
do 
wykonania; 

MŚ, 
samorządy  

Poprzez nadanie 
odpowiedniego 
priorytetu działań 
ujętych w Krajowym 
Programie, przez 

samorządy, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
fundusze 
celowe 

praca ciągła  bez 
dodatkowych 
kosztów 
 

0  środki własne  
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Komunalnych, 
mającego istotne 
znaczenie dla ochrony 
wód, w tym takŜe dla 
ochrony obszarów 
wodno-błotnych. 

fundusze 
nadzorowane przez 
MŚ lub samorządy. 

1.2. Zintensyfikowanie 
działań na rzecz 
wdroŜenia programów 
małej retencji oraz 
przeciwdziałania 
przesuszaniu gruntów, 
waŜnych z punktu 
widzenia ochrony 
obszarów 
wodnobłotnych. 
 

zadania 
obligatoryjne 
do 
wykonania; 

MŚ, 
samorządy 

Poprzez nadanie 
odpowiedniego 
priorytetu działań 
ujętych w 
programach małej 
retencji, przez 
fundusze 
nadzorowane przez 
MŚ lub samorządy. 

samorządy, 
ALP, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
fundusze 
celowe, 
RZGW, 
WZMiUW 

praca ciągła bez 
dodatkowych 
kosztów 

0 środki własne  

 
 
 
Dział „turystyka” 

Lp. Zadanie Priorytet 
Podmiot 

odpowiedz. Sposób wdroŜenia 
Podmioty 

uczestnicz. 
Okres 

realizacji 

Szacunkowe 
koszty brutto 

(PLN) 

W tym z 
budŜetu 
państwa 

Potencjalne 
źródło 

finansowania 
Uwagi realizacyjne 

1. Zapewnienie ochrony obszarów wodno -błotnych w ramach ich zrównowa Ŝonego u Ŝytkowania turystycznego i rekreacyjnego.  

1.1. Wzmocnienie działań 
promujących rozwój eko- 
i 
agroturystyki 
korzystającej z walorów 
obszarów 
wodnobłotnych. 
! 
 

zadania 
postulowane 
do 
wykonania 
(czyli 
zadania, 
których 
realizacja w 
większości 
uzaleŜniona 
jest od 
moŜliwości 
finansowych, 
organizacyjn

MRiRW, 
POT, 
samorządy 
 

Poprzez podjęcie 
stosownych działań 
promocyjnych 
 

MG, MRR, 
MŚ, 
samorząd, 
NGO 
 

praca ciągła  w zaleŜności 
od 
moŜliwości 
finansowych 
zaangaŜowan 
ych stron 
  

? NFOŚiGW,W 
FOŚIGW, 
fundusze UE 
i inne źródła 
zagraniczne 
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ych lub 
merytoryczn
ych). 
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Załącznik nr 3 do „Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko” 

Harmonogram zadań 

 
KIERUNKI DZIAŁA Ń 

 
CELE 

 
ZADANIA DO WYKONANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

Koszt 
planowany 
[mln. PLN] 

Źródło 
finansowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Budowa chodników wraz z pasami ścieŜek 
rowerowych w miejscowości Krzyworzeka 
odcinek 
 
a) od cmentarza do granicy z miejscowością 
 Mokrsko 
 

 
 
 
 

2008 – 2015 

0,265 
 
 

0,145 
 
 
 

0,120 

 
 
 

Środki UE, 
budŜet Gminy 

2. Rozbudowa placu zabaw przy PP Krzyworzeka 2009 – 2014 0,025 budŜet gminy 

3. Przebudowa kompleksu sportowego połoŜonego 
przy OSP Krzyworzeka 

2009 – 2014 0,850 Środki UE, 
budŜet Gminy 

4. Stworzenie mapy turystycznej miejscowości 
Krzyworzeka 

do 2010 0,050 budŜet gminy 

5. Renowacja parku wraz z remontem i 
termomodernizacją w celu odtworzenia 
historycznego odtworzenia budynku podworskiego 
(Chotów) 

2008 2010 0,200 WFOŚiGW, 
środki UE, 

Ministerstwo 
Środowiska 

 
 
 
6. Budowa kompleksu sportowego w centum wsi 
Chotów 

 
 
 

2009 – 2014 

 
 
 

0,700 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki, środki 
UE, budŜet 

gminy, udział 
niefinansowy 
mieszkańców 
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Podniesienie jakości Ŝycia 

mieszkańców z zachowaniem 

ładu przestrzennego 

i funkcjonalnego przy 

jednoczesnej ochronie 

istniejących walorów 

kulturowo-krajobrazowych 

7. Budowa parkingu przy domu ludowo – 
straŜackim, który będzie jednocześnie parkingiem 
 dla kościoła oraz wykonanie chodników w 
centrum wsi (Chotów) 

2009 – 2014 0,250 środki UE, 
budŜet gminy, 
budŜet powiatu 
wieluńskiego 

8. Uporządkowanie i oznakowanie cmentarza 
cholerycznego znajdującego się przy drodze do 
przysiółka Górale 

2008 oznakowanie 
1000 

uprzątnięcie – 
praca własna, tab 

inf.- budŜet 
gminy 

9. Oznakowanie zabytków oraz promocja ścieŜki 
rowerowej, oznaczenie ciekawych miejsc we wsi 
Chotów 

2008 – 2010 0,008 środki UE, 
budŜet 

10. Rewitalizacja centrum wsi : powstanie centrum 
o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i 
sportowym 

2008 – 2015 4,150 środki UE, 
Ministerstwo 

Sportu i 
Turystyki, budŜet 

gminy 

11. Budowa ścieŜek rowerowych po dawnej kolei 
wąskotorowej (dł. trasy 5 km, szer. 2 mb) 

2015 0,200 środki UE, 
budŜet gminy 

12. Budowa chodników wraz z pasami ścieŜek 
rowerowych 

2009 – 2015 1,590 środki UE, 
budŜet gminy 

13. Remont chodników w centrum wsi Mokrsko 2010 - 2011 0,198 środki UE, 
budŜet gminy, 
budŜet powiatu 

14. Oświetlenie ulic i budynkównuŜyteczności publicznej 
 

wymiana oświetlenia z lamp zwykłych na sodowe il. sztuk 200 
oświetlenie budynków uŜyteczności publicznej 

 
 

2009 – 2014 
 

0,155 
 

0,140 
 

0,015 

 
Środki UE, 

budŜet Gminy 
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15. Wymiana i dodatkowe oświetlenie ulic: 
 

� wymiana oświetlenia  z lamp zwykłych na sodowe il. 
Sztuk 150 

� załoŜenie oświetlenia na kolonii „Olszyny” oraz na 
łączniku kolonii „Krajków” i „Pod Turów” 

�  

 
 

2008 – 2010 

0,155 
 

0,1125 
 

0,080 

 
środki UE, 

budŜet Gminy, 
WFOŚiGW w 

Łodzi 
 
 

16. Modernizacja oświeltenia ulicznego w miejscowości Chotów 2009 0,030 środki UE, 
budŜet Gminy 

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Słupsko do 2014 b.d. b.d. 

 
 
 
 
Racjonalne zuŜycie wody, 
energii, surowców i materiałów 

 
 
 
 
Poprawa parametrów energetycznych 
budynków i instalacji wewnętrznych 

1. Termomodernizacja Sali OSP we wsi Słupsko 2010   

2. Modernizacja szkół oraz biblioteki: 
 
a) temomodernizacja budynków  
 
b)wymiana instalacji C.O. I modernizacja instalacji elektrycznej 

 
 

2010 - 2012 

0,600 
w tym 
0,300 

 
0,300 

Środki UE, 
budŜet Gminy 

3. Kompleksowy remont StraŜnicy OSP z przeznaczeniem na 
wynajem (wraz z termomodernizacją) 

2008 – 2013 0,300 Środki UE, 
budŜet Gminy 

4. Zagospodarowanie obiektu domu ludowo – straŜackiego w 
miejscowości Chotów (termomodernizacja) 

2009 - 2014 0,250 środki UE, 
budŜet gminy 

Wzrost wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych, 
Propagowanie i wspieranie 
działań mających na celu 
wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
(źródeł alternatywnych) 

Racjonalizacja zuŜycia energii, 
surowców i materiałów oraz wzrost 
udziału zasobów odnawialnych 

Propagowanie (przez pracowników gminy wśród mieszkańców) 
dobrej praktyki związanej z wyborem odnawialnych Ŝródeł energii 

 
 
sukcesywnie 

 
 

b.d. 

 
 

b.d. 

Gospodarka ściekowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, oczyszczanie ścieków 

1. Budowa kanalizacji we wsi Słupsko do 2014   

2. budowa kanalizacji we wsi Chotów  (długość sieci kanalizacyjnej 
– 2,65 km, w tym kolektory grawitacyjne – 1,85 km, kolektory 
tłoczne – 0,80 km, ilość przepompowni 3 szt.) 
 

2015 – 2016 
II etap 

 
b.d. 

BudŜet gminy 
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3. Budowa kanalizacji we wsi Krzyworzeka (dł. Planowanej 
kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok. 10,81 km, dł. 
Kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 6,18 km, ilość 
przepompowni – 8 szt. ) 

2010 – 2012 4,3524 Środki UE, 
budŜet gminy, 
WFOŚiGW w 

Łodzi 

4. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Mokrsko (dł. 
Planowanej kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok. 7,62 km, dł. 
Kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 2,57 km, ilość 
przepompowni – 2 szt. ) 

2008 - 2011 ogółem: 
3,630600* 

Środki UE, 
budŜet gminy, 
WFOŚiGW w 

Łodzi 

 
 
 
 
 
 
 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego  

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Zapewnienie wysokiej jakości 
powietrza 

1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól we wsi Słupsko 2007 – 2008   

2. Przebudowa drogi nawierzchni asfaltowej przez wieś Słupsko  
2007 – 2009 

  

3. Przebudowa  drogi, połoŜenie asfaltu na drodze Słupsko – Piaski  
2007 – 2009 

  

4. Budowa dróg – połoŜenie asfaltu Mątewki – Mamzerówka – 
Słupsko 

2007 – 2010   

5. Przebudowa drogi Nr 117054E Chotów – Krzyworzeka – OŜarów  
(połoŜenie asfaltu) 

2009 – 2012 0,435 Środki UE, 
budŜet Gminy 

6. Przebudowa drogi Mokrsko – Kośnik (połoŜenie asfaltu) do 2015 0,400 Środki UE, 
budŜet Gminy 

7. Przebudowa drogi Mokrsko – cmentarz (połoŜenie asfaltu) 
 
 

do 2014 0,200 Środki UE, 
budŜet Gminy 

8. Przebudowa dróg gminnych w gminie Mokrsko (droga do Lasku, 
droga Komorniki Granice) 
 

do 2015  Środki UE, 
budŜet Gminy 

 
 
 
Gospodarka odpadami  

Rozwój systemu selektywnej zbiórki 
odpadów w gminie 
 
 

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  
 

   

Kompleksowa rekultywacja składowisk Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w 
miejscowości Mokrsko 

do 31.10.2009 r. 0,225  

Zapewnienie odpowiedniej      
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jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych 

DąŜenie do podniesienia 

świadomości ekologicznej 

społeczeństwa 

1. Wspieranie szkolnych kół zainteresowań o 
tematyce ekologicznej oraz konkursów  o 
tematyce 
 ekologicznej (np. na najbardziej ekologiczna 
klasę) 
 
2. Udział Urzędu Gminy w akcjach 
ekologicznych typu  „Sprzątanie świata”, 
„Dzień Ziemi”. 

    

 
 
 
Pozostałe 

 1. Odtworzenie i konserwacja rowowów przydroŜnych przy drodze 
powiatowej, prace przy stawie w centrum wsi, prace melioracyjne 
(Chotów) 

2008 – 2014 0,008 Środki UE, 
budŜet Gminy 

 2. Konserwacja rowów przydroŜnych i przepustów drogowych i pod 
zjazdami gospodarczymi (Krzyworzeka) 

2008 – 2015 0,060 budŜet gminy 

 3. UdroŜnienie i konserwacja rowów i przepustów w miejscowości 
Słupsko 

2008   

 
*Rozbicie kosztów na poszczególne elementy: 
Sieć grawitacyjna wraz z przyłączami – 400 000 zł/km 
Kolektor tłoczny – 180 000 zł/1km 

• sieć grawitacyjna wraz z przyłączami – 7,62 * 400 000 = 3 048 000 zł 
• kolektory tłoczne – 2,57 * 180 000 zł = 462 600 zł 
• przepompownie – 2* 60 000 = 120 000 zł 

ŁĄCZNIE: 3 048 000 zł + 120 000 zł = 3 630 600 zł 

 


