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WPROWADZENIE 

 Celem opracowania jest przedstawienie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

Gminy Mokrsko (sierpień 2005) radzie gminy i zarządowi powiatu obejmujący 2 lata kalendarzowe 2007 – 

2008. Okres sprawozdawczy drugiego  sprawozdania z realizacji gminnego Prpgramu Ochrony Środowiska 

obejmuje okres od 2007 do końca 2008 r. 

 Program ochrony Środowiska Gminy Mokrsko został przyjęty Uchwałą nr XXX/130/05 Rady Gminy 

Mokrsko z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Mokrsko” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami Gminy Mokrsko”. 

 Stan prawny wykonania raportu z realizacji programu ochrony środowiska dotyczy następujących 

przepisów: 

• Zgodnie z art.10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 nr 100 poz. 1085 ze 

zm.) rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do 

dnia 30 czerwca 2004 r, 

• W celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządzane są programy ochrony środowiska, 

których zakres  uwzględnia wymagania art. 14 ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 

2001 nr 62, poz. 627 ze zm.) 

• Z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata 

raporty, które przedstawia się radzie gminy (art 18 ust 2 Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 627 ze zm.) 

 

 Zakres niezbędnych informacji, jakie powinien zawierać raport z wykonania gminnego programu 

ochrony środowiska za okres kończący się 31 grudnia 2008 r. winien odpowiadać treści przyjętego 

programu. Oznacza to, Ŝe w raporcie naleŜy przedstawić postępy w realizacji kaŜdego z zadań zapisanych w 

programie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.  

 Raport z wykonania programu ochrony środowiska powinien przede wszystkim zawierać informacje 

o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnym programie ochrony 

środowiska. 

 Zakres informacji objętych w raporcie odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia 

uchwalenia programu ochrony środowiska do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych poniŜej 

aspektów ochrony środowiska: 

1. cele ekologiczne, 

2. priorytety ekologiczne, 

3. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

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

finansowe.  
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1. Analiza strategii rozwoju gminy Mokrsko w aspekcie środowiskowym 

 

 Z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie gminy Mokrsko określono następujące  problemy 

występujące w gminie, które powinny być rozwiązane. Za główne problemy z zakresu ochrony środowiska 

do rozwiązania w gminie Mokrsko uznano: 

1. Brak pełnej sanitacji wsi. 

Nieodpowiednia gospodarka wodno – ściekowa, brak pełnej kanalizacji w gminie, 

2. Niski stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

3. Gospodarka odpadami – brak pełnej segregacji oraz składowania odpadów, 

4. Słaba retencja, potrzeba konserwacji urządzeń wodnych. 

 

 

2. Priorytety i zadania Gminnego Programu Ochrony Środowiska  

 

 Priorytety inwestycyjne gminy z zakresu ochrony środowiska zostały powiązane bezpośrednio: 

z programami rozwoju transportu, zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej i odpadowej oraz 

z programami ochrony. PoniŜej zostały przedstawione szczegółowe zadania, które maja prowadzić do 

realizacji załoŜeń POŚ. 

 

Zarządzanie środowiskiem 

• Modernizacja ciągów produkcyjnych. 

• Uzyskanie od podmiotów rzeczowo-finansowych planów i realizacji działań proekologicznych 

określających ograniczenie zuŜycie wody, energii, materiałów zgodnie z II Polityką Ekologiczną 

Państwa i ich realizacja. 

• Planowanych inwestycje w zakresie: 

 -gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej, 

-małej retencji, ochrony przeciwpowodziowej i melioracji szczegółowej . 

• Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

• Edukacja ekologiczna młodzieŜy szkolnej (zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkół). 

• Tworzenie szlaków turystyczno-dydaktycznych w obszarach chronionych i poza nimi. 

• Częściowa przebudowa drogi gminnej, Chotów – Krzyworzeka - OŜarów 

• Wykonanie projektów załoŜeń do planu lub projektów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe według przepisów Prawa energetycznego. 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie zarządzania środowiskiem. 

• Budowa chodnika w miejscowości Mokrsko 

• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny 

• Częściowa przebudowa drogi gminnej, Wichernik – Słupsko - Piaski 

• Remont drogi wewnętrznej dojazdowej  Mokrsko - Wola  

• Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Komornik – Pasternik (parkingi- utwardzenie) 

• Zakup samochodu dla OSP Krzyworzeka 

Gospodarka odpadowa 
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• WdroŜenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Systemowi 

selektywnej zbiórki poddawane są: szkło i tworzywa. 

• Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia dla zebranych w systemie selektywnym 

odpadów, tak aby w moŜliwie najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik, recyklingu na poziomie 10 – 

15%. 

• Realizacja programu likwidacji azbestu. 

• Modernizacja gminnego składowiska odpadów. 

• Recykling odpadów. 

• Dokonania pomiarów warunków składowania odpadów, wykonanie projektu adaptacji składowiska. 

• Segregacja odpadów. 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie gospodarki odpadami. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

• Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Mokrsko etap IV i V. 

• Budowa oczyszczalni przydomowych. 

• WdroŜenie monitoringu ujęć wody zabezpieczającego przed aktami wandalizmu i próbami skaŜenia. 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Ochrona atmosfery, odnawialne źródła energii 

• Termomodernizacja budynków publicznych i indywidualnych, modernizacja źródeł ciepła wg 

opracowanego planu. 

• Monitoring emisji dwutlenku azotu, pyłu i benzenu w wybranych punktach największych 

zanieczyszczeń komunikacyjnych w porozumieniu z WIOŚ. 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie ochrony. atmosfery i źródeł odnawialnych. 

 

Ochrona krajobrazu i zasobów przyrody 

• Budowa szlaków rowerowych, rozwój turystyki. 

• Budowa szlaków konnych. 

• Wprowadzanie zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych, konserwacja parków i zieleni. 

• Inwentaryzacja i rekultywacja dzikich składowisk i wyrobisk. 

• Ochrona obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej. 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie ochrony krajobrazu i zasobów przyrody. 

Mała retencja, melioracje szczegółowe  

• Renowacja i modernizacja urządzeń cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych (rowy przydroŜne) 

• Inna działalność proekologiczna w zakresie w zakresie małej retencji i melioracji . 

 

Ochrona przed hałasem 

• Wymiana znaczących źródeł hałasu. 

• Poprawa stanu nawierzchni dróg,  

• Inna działalność proekologiczna w zakresie ochrony przed hałasem. 
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3. Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska 

 

3.1. Gospodarka ściekowa 

 

NajwaŜniejszym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki, dla których odbiornikiem jest na 

obszarze Gminy Mokrsko rów Olszyna. Gmina Mokrsko otrzymała pozwolenie wodnoprawne (L. dz. RS. 6223 

– 08/03) na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego Olszyna wylotem Ø 200 w 

ilościach: 

• Qmax/rok = 95 265,0 m3/rok 

• Qmax d = 335,0 m3/d 

• Qśr d = 261,0 m3/d 

• Qmax s = 32,7 m3/h 
• BZT5 = 40,0 mg O2/dm3 

• ChZTcr = 150,0 mg O2/dm3 

• zawiesina ogólna = 50,0 mg/dm3  

Pozwolenie waŜne jest do dnia 10 maja 2013 r. 

Starosta Wieluński wydał równieŜ pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Mokrsko  (L. dz. RS. 6223 –  3/08) 

zezwalające na wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi w miejscowości Mokrsko 

w następującej ilości: 

• Qd śr. = 21,37 m3/d 

• Q roczne = 7 800,00 m3/r 

• zawiesina ogólna = 35 mg/l 

• Ŝelazo ogólne = 10 mg Fe/l 

Pozwolenie waŜne do dnia 31 stycznia 2018 r. 

W roku 2007 oczyszczono  47 366 m3 ścieków, natomiast w roku 2008 ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 

63 833 m3  . 

 

Szczegółowy wykaz zmian ilości budowanej sieci kanalizacyjnej znajduje się w tabeli nr 1. Odprowadzane 

ścieki z terenu gminy kierowane są do oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Ustabilizowane osady ściekowe  z 

oczyszczalni gminnej wywoŜone są do oczyszczalni ścieków w Wieluniu. 
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Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie sieci i przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2007 – 2008           

Stan na koniec 2006 r. 

Ilość przyłączy i długość sieci w 
2007 r. 

Ilość przyłączy i długość sieci w 
2008 r. 

wybudowano razem wybudowano razem 

Długość sieci 4,882 km 0,48 5,36 3,35 8,71 

Liczba przyłączy 89 szt. 21 110 113 223 

Długość przyłączy 2,519 km 0,74 3,26 4,19 7,45 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

3.2. Zaopatrzenie w wodę 

  

Gmina Mokrsko zaopatruje mieszkańców w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych: SUW Mokrsko i 

SUW OŜarów. Pobór wód podziemnych na potrzeby stacji uzdatniania wody w OŜarowie odbywa się 

zgodnie z pozwoleniem (L. dz. RS. 6223 – 16/01/04) wyznaczającym: 

• Qh max = 30,0 m3/h 

• Qśr d = 344,1 m3/d 

• Qd max = 5506 m3/d 

• Qr = 125 580,00 m3/rok 

gdzie odprowadzanie do rowu melioracyjnego wód popłucznych  z płukania filtrów nie powinno przekraczać 

ilości: 

• Q max dobowe = 12,48 m3/d 

• Q max godzinowe = 12,48 m3/d 

• zawiesina ogólna = 35 mg/l 

• Ŝelazo ogólne = 10 mg Fe/l 

Pozwolenie wydano na czas określony do dnia  15 stycznia 2015 r. 

 

Pobór wód podziemnych utworów jurajskich w miejscowości Mokrsko określa pozwolenie wodnoprawne 

Starosty Wieluńskiego (L dz. RS. 6223 – 15/02) obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r., w ktorym 

zatwierdzono ilości: 

• Qr  śr  = 242 360,0 m3/rok 

• Qśr d = 664,0 m3/d 

• Qd max =1 007,0 m3/d 

• Qh max = 80,0 m3/d 

 

W latach 2007 – 2008 pobrano następujące ilości wody: 

• SUW Mokrsko – 165 527 m3 w 2007r. 

• SUW OŜarów – 87 805 m3 w 2007 r. 

• SUW Mokrsko – 174 874 m3 w 2008 r. 

• SUW OŜarów – 77 798 m3 w 2008 r. 

 

Ilość wody pobranej do płukania złoŜa filtracyjnego w odŜelaziaczach w latach 2007 – 2008: 
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• 12 519 m3 (2007 r.) 

• 14 164 m3 (2008 r.) 

 

Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spoŜycia lub na cele socjalno – bytowe: 

• 253 332 m3 (2007 r.) 

• 252 672 m3 (2008 r.) 

 

 

Tabela 2. Tabelaryczne zestawienie sieci i przyłączy wodociągowych wybudowanych w latach 2007 – 2008           

Stan na koniec 2006 r. 

Ilość przyłączy i długość sieci w 
2007 r. 

Ilość przyłączy i długość sieci w 
2008 r. 

wybudowano razem wybudowano razem 

Długość sieci 91,12 - 91,12 0,59 91,71 

Liczba przyłączy 1 303 30 1 333 19 1 352 

Długość przyłączy 38,37 0,73 39,10 0,46 39,56 
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

 

 

3.3. Gospodarka odpadami 

 

Głównym  odbiorca odpadów od mieszkańców jest firma Eko – Region, która w niemal 100 % 

obsługuje teren całej Gminy. Pozwolenie na zbieranie poszczególnych odpadów mają firmy: 

 

Tabela 3. Przedsiębiorcy posiadający pozwolenie na odbiór poszczególnych odpadów 

Firma  Siedziba 

„Eko – Region” Sp. z o.o.  Bełachatów 

PHU „JUKO” Jerzy Szczukocki Piotrków Trybunalski 

„Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o. Wieluń 

„ENVIRO-PROJEKT” Marek Szymanowicz (odpady medyczne) Sieradz 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WAISS” (oleje zuŜyte) Czernica 

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMMUTIL HS” (odpady 

poubojowe) 

Śmiłowo 

Firma HAK (świetlówki) Piotrków Trybunalski 

SprzedaŜ Węgla Janczak Kazimierz (pojemniki z tworzywa 

sztucznego) 

Gaszyn 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko 
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Odpady są częściowo składowane na składowisku gminnym w Mokrsku i na pozagminnym składowisku w 

Dylowie A (gmina Pajęczno). Odpady komunalne będą wywoŜone na składowisko gminne w celu 

zlikwidowania dzikich składowisk odpadów, natomiast odpady odbierane od mieszkańców są wywoŜone na 

składowisko w Dylowie A. przez firmę Eko – Region.  Do końca kwietnia 2009 r. planuje się zaprzestanie 

przyjmowania odpadów na składowisku gminnym, natomiast  do końca października 2009 r. planowane jest 

całkowite zamknięcie składowiska.  

Nakłady finansowe na gospodarkę odpadami w Gminie Mokrsko za okres 2007 – 2008 r. wyniosły 37 181,62 

zł. Liczba mieszkańców Gminy Mokrsko objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów 

komunalnych to 3 256 (na koniec 2008 r.) tj. około 60% ludności. Masa zebranych odpadów komunalnych 

jako zmieszane odpady komunalne na koniec 2008 r. wyniosła 286,5 Mg, co w porównaniu z ogólną ilością 

powstałych odpadów ujawnia fakt, Ŝe tylko 11,1 % odpadów zostało zebrane selektywnie. 

Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
                na    terenie gminy w latach 2007 – 2008  
 

Lp. 
Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 

odpadami 
Jednostka 

Wartości w  
2007 r. 

Wartości w  
2008 r. 

 Ogólne  

1. 
Liczba decyzji wydanych przez wójta w zakresie 

gospodarki odpadami 
szt. 1 0 

2. 
Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie 

gospodarki odpadami 
szt. 1 1 

 Odpady komunalne    

1. 
Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 

systemem zbierania odpadów komunalnych 
os. 3 920 3 256 

2. Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem Mg 296,7 319,9 

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 38,2 33,4 

4. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady komunalne 
Mg 258,5 286,5 

5. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady, poddane przetwarzaniu metodami 
mechaniczno – biologicznymi  

Mg 208 216,8 

6. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 

zmieszane odpady, składowanych bez przetwarzania 
Mg 50,5 69,7 

7. 
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 

poddanych recyklingowi organicznemu 
Mg 38,2 33,4 

 Odpady niebezpieczne  

1. 
Masa selektywnie zebranych odpadów 

niebezpiecznych 
Mg 1,8 0,9 

2. 
Masa pozostałych  zinwentaryzowanych wyrobów 

zawierających azbest  - do usunięcia i 
unieszkodliwienia 

Mg 2 825,8 2 825,8 

3. 
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego z gospodarstw domowych 
Mg 1,8 0,9 

 Komunalne osady ściekowe  

1. 
Masa wytworzonych  komunalnych osadów 

ściekowych 
Mg 116 160 

2. Masa wytworzonych  komunalnych osadów Mg 116 160 
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ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami  
biologicznymi 

3. 
Masa wytworzonych  komunalnych osadów 

ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych 
zastosowaniach 

Mg 116 160 

Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

Na terenie Gminy znajduje się 11 zestawów pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów, które są 

opróŜniane przez firme Eko – Region z Bełchatowa. W roku 2007 zebrano: 3,6 Mg tworzyw sztucznych i 

14,2 Mg szkła. W 2008 r. zebrano 3,6 Mg tworzyw sztucznych i 19,1 Mg szkła. 

 

 

4. Inne obowiązki wynikające z Programu Ochrony Środowiska 

  

4.1. Zasoby przyrody 

 

Na terenie Gminy Mokrsko znajdują się surowce ilaste ceramiki budowlanej. O unikatowym 

charakterze Gminy, jak i o walorach umoŜliwiających osiągniecie pozycji konkurencyjnej decyduje jakość 

oraz atrakcyjność środowiska naturalnego. Dodatkowych walorów dostarcza usytuowanie modrzewiowego 

dworu klasy „0” oraz zabytkowego parku w OŜarowie, w którym skupia się Ŝycie kulturalne. Ponadto mamy 

Parki w Mokrsku (przygotowano projekt jego rewaloryzacji), Chotowie i w Komornikach.   Na terenie gminy 

znajduje się 21 pomników przyrody, będących  drzewami lub grupami drzew cennych gatunków. Dzięki 

duŜej atrakcyjności przyrody  został utworzony na tym terenie Ŝaden obszar Natura 2000: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny oraz Wzgórza Ozarowskie 

Wartości proekologiczne są propagowane wśród dzieci młodzieŜy, szczególnie podczas takich spotkań jak 

„sprzątanie świata”. 

 

 

4.2. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem 

  

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są kotły opalane w sezonie zimowym w 

gospodarstwach domowych i transport drogowy, który dodatkowo jest głównym źródłem hałasu na terenie 

Gminy Mokrsko. Przeprowadzone działania w latach 2007 – 2008 mające na celu zapobieŜenie hałasowi 

komunikacyjnemu dotyczą prac remontowych dróg. Prace remontowe zostały przeprowadzone w Sołectwie 

Mokrsko II i Mokrsko I, Sołectwo Krzyworzeka II i Krzyworzeka I, Sołectwo OŜarów, Motyl – Lipie, Chotów, 

Jasna Góra, Brzeziny, Komorniki, Mątewki, Słupsko. PołoŜono dywaniki asfaltowe na drogach w 

miejscowości: Mokrsko, Krzyworzeka, Brzeziny, Słupsko i Komorniki (łącznie 3,1 km)  W celu ograniczenia 

emisji do powietrza substancji szkodliwych podejmowano działania takie jak: „Projekt załoŜeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mokrsko”, opracowano audyt 

energetyczny z efektami ekologicznymi dla budynku szkolnego Mokrsko 254 oraz dla budynku komunalnego 

OŜarów 1. 
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4.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleby 

  

Gmina Mokrsko jest gminą o charakterze rolniczym w związku z czym nie ma powaŜnych 

zanieczyszczeń przemysłowych.  Głównym źródłem zanieczyszczenia  powierzchni ziemi i gleby są 

osiadające zanieczyszczenia pyłowe i gazowe pochodzące z gospodarstw domowych i ruchu 

komunikacyjnego lub ich roztwory wodne. Jednak najczęściej źródłem zanieczyszczenia są nadmierne dawki 

stosowanych w rolnictwie nawozów. Sposób uŜytkowania ziemi nie zmienił się w znaczący sposób. 

 

 

 

 

 

4.4. Pola elektromagnetyczne 

 

Źródłem pola elektromagnetycznego jest nadajnik radiowy i antena GSM, znajdujący się w 

miejscowości Mokrsko. Na terenie Gminy Mokrsko nie przeprowadzano monitoringu pól 

elektromagnetycznych. 

 

 

 

5. Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochrona środowiska 

  

PoniŜej przedstawiono przedsięwzięcia wykonane w celu realizacji zadań z zakresu ochrony 

środowiska wraz z poniesionymi kosztami i źródłami finansowania. 

 
 
 
 
Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie ochrony środowiska na terenie  
                Gminy Mokrsko w latach 2007 – 2008  
 

Lp. Nazwa zadania 
Koszty poniesione w 

latach 2007 – 2008  
[PLN] 

Źródło 
finansowania 

1. 
Edukacja ekologiczna (zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, akcje „sprzątania świata” 
itp.) 

19 795,0 BudŜet gminy 

2. 
Gospodarka odpadami-składowanie odpadów 

na składowisku w Mokrsku 

2 555,86  
(I,II półrocze 2007 i I 

półrocze 2008) 
BudŜet gminy 

3. 
Umowa z Eko - Region na ustawienie 

pojemników do segregacji 
3 150,0 zł BudŜet gminy 

4. Odbiór tworzyw sztucznych i szkła 17 788,76 BudŜet gminy 
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5. 
Sporządzenie Programu Usuwania Azbestu i 

Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy 
Mokrsko 11 712,00 GFOSiGW 

6. Sprawozdanie PGO i raport POŚ 

7. 
Opracowanie audytu  energetycznego z 

efektami ekologicznymi dla budynku szkolnego 
Mokrsko 254 

6 100,00 BudŜet gminy 

8. 
„Projekt załoŜeń” do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa 
energetyczne dla Gminy Mokrsko” 

13 420,00 BudŜet gminy 

9. 
Opracowanie audytu energetycznego z 

efektami ekologicznymi dla budynku 
komunalnego OŜarów 1 

4 880,00 BudŜet gminy 

10. 
Przebudowa drogi gminnej Chotów – 

Krzyworzeka – OŜarów, dł. 0,9 km wraz z 
nadzorem inwestorskim 

349 731,95 BudŜet gminy 

11. 
Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej w 

m. Komorniki – Pasternik wraz z nadzorem 
inwestorskim 

543 236,62 BudŜet gminy 

12. 
Przebudowa drogi gminnej Wieluń – Słupsko – 

Wichernik, dł. 0,312 km wraz z nadzorem 
inwestorskim 

117 004,97 BudŜet gminy 

13. 
Przebudowa drogi gminnej  Wieluń – Słupsko – 

Wichernik, dł. 0,318 km wraz z nadzorem 
budowlanym 

106 037,3 BudŜet gminy 

14. 
Modernizacja drogi wewnętrznej  dojazdowej 
do gruntów rolnych w m. Brzeziny – etap I, 

wraz z nadzorem inwestorskim 
118 974,79 BudŜet gminy 

15. 

Wybudowanie nowych odcinków kanalizacji 
Mokrsko- Kolonia 

Kanalizacja sanitarna o dł. 3.346 km 
Przyłącza kanalizacyjne o dł. 3.404 km 

1 887 151,57 BudŜet gminy 

16. 
Wybudowanie nowych odcinków sieci wodnej 

Mokrsko- Wola o dł. 0.356 km 
Mokrsko- Tartak o dł. 0.2385 km 

75 032,92 BudŜet gminy 

RAZEM: 3 276 571,74  
Źródło: Urząd Gminy Mokrsko 

 

 

 

6. Podsumowanie 

  

Sporządzenie powyŜszego raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko 

miało na celu przedstawienie wykonanych zadań z zakresu ochrony środowiska ale takŜe ukazanie potrzeb 

wprowadzenia zmian w tymŜe programie. Wykonując aktualizację gminnego programu naleŜy uwzględnić 

poziomy i limity oraz wytyczne wszelkich programów rządowych związanych z ochroną środowiska, których 

realizacją zobowiązano samorządy gminne. 

W zakresie poszczególnych elementów środowiska określono cele, jakie powinny zostać 
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osiągnięte po wdroŜeniu programu: 

• Zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Gminy. 

• Ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeń z transportu  drogowego na środowisko. 

• Likwidacja źródeł niskiej emisji, ograniczenie emisji pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki oraz 

dwutlenku azotu. 

• Ochrona jakości wód podziemnych i powierzchniowych. 

• Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. 

• Zastępowanie szamb przez przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscach, gdzie jest 

nieopłacalne budowanie kanalizacji z powodu zabudowy rozproszonej lub niekorzystnej rzeźby 

terenu. 

• Zwiększanie lesistości Gminy poprzez zalesianie gruntów rolnych lub nieuŜytków zgodnie ze 

składem gatunkowym odpowiednim dla danego siedliska realizując  ustalenia KPZR. 

• Zakaz melioracji i zmiany stosunków wodnych obszarów leśnych.. 

Niniejsze sprawozdanie z wykonania gminnego programu ochrony środowiska przedstawia zrealizowane 

przedsięwzięcia. Największych nakładów finansowych wymagała budowa i modernizacja dróg. 

Bardzo waŜnym przedsięwzięciem jest wybudowanie nowych odcinków i przyłączy kanalizacji oraz sieci 

wodociągowej. 

NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe Gmina Mokrsko jest w fazie przygotowywania zamknięcia i rekultywacji  

gminnego składowiska odpadów nie później niz do końca roku 2009  


