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1, Wprowadzenie
1.1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz'
150 z póź. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie
szczeble administracji samoządowej obowiązek opracowania programów ochrony
środowiska.

Wykonując ten obowiązek pzygotowano pierwszy dokument pt. "Program ochrony
środowiska dla gminy Gozd, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy w Gozd Nr
XXVll/I51/2004 z dnia 25listopada 2004 r, i obejmował zadania pnewidziane na lata 2004 _
2011 oraz drugi dokument pt. "Program ochrony Środowiska dla gminy Gozd na lata 2o1O -
2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2017 roku ", l<tory przyjęty został uchwałą Rady
Gminy Gozd Nr LXI/280/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2aO1 r. Prawo ochrony środowiska.
(Dz' U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pÓź. zm') organ wykonawczy gminy sporządza co 2lata
raport z vn1konania programu ochrony środowiska dla gminy i pruedstawia go Radzie Gminy.

Niniejszy rapoft jest pietwszym dokumentem, przedstawiającym i podsumowującym
działania w zakresie ochrony środowiska w gminie Gózd. obejmuje on dwuletni okres
realizacji Programów tj. w 2009 roku wg' uchwalanego przez Radę Gminy w 2004 roktl, a w
2010 roku Wg. zaktualizowanego uchwalonego pŻez Radę Gminy W 2o1a roku i
pnedstawia:

1. realizację pruedsięwzięć w latach 2009 - 2010 i ich koszty
2. ocenę stopnia realizacji celów i kierunkow działań
3' ocenę realizacji Programu na podstawie wskaźnikow z 2010 roku (ocenę

efe ktywn o ści) w o kre si e dw ul etn i m.

1.2. Cel izakres rapońu

Płzepisy ustawy Prawo ochrony środcwiska nie określają Wymagan dotyczących zakresu i
formy raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. Przyjęto, że raport będzie
służył ocenie realizacji działań i celow pzyjętych w Programie oraz efektow tych działan,
w kontekście stanu środowiska i wymagań prawnych. Przedstawiono także stopień
rozbieżności między założeniami, a realizacją Programu Wraz z wyjasnieniem pzyczyn W
przypadku niezrealizowania, bądż niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

W wyniku oceny ProgramÓw został określony stan środowiska na terenie gminy Gózd,
realizacja inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programach za
priorytetowe. To stanowiło podstawę do sponądzenia wymaganej Aktuatizacji Programu
ochrony Srodowiska dla gminy GÓzd na lata 2010 - 2O13 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2017.

1.3. MateriaĘ wykorzystane do opracowania

Pruy opracowaniu rapoftu zostały wykorzystane dane staĘstyczne (w tym wybrane z 2009
roku dla analizy porÓwnawczej ze względu na brak okreśIonych dia Programu z 2Oa4 rolłu
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wskaźników) i inne informaĘe o stanie środowiska, lłóre są materiałami ogÓlnodostępnymi i

ł atwy m i d o we ryfi kacji'

Dane zawafte w niniejszym raporcie pochodząmiędzy innymiz:

. danych publikowanych pŻez GłÓwny Uząd Statystyczny.

o materiałow pzekazanych pnez Unąd Gminy w Gozdzie
o publikacji WojewÓdzkiego lnspel<toratu ochrony ŚrodowiskawWarszawie

2. Zmiana n ajważn iejszyc h uwaru n kowa ń rea l izacj i pro g ram u

Spis najważniejszych dokumentÓw, zawierających ustalenia dotyczące m.in. ochrony

środowiska i infrastruktury mogącej wpłynąć na sposóÓ realizacji przedsięwzięć w gminie

Gózd pnedstawiono poniżej.

Poziom krajowy

. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2A13 (NSRO) - Narodowa Strategia
Spojności

. Program operacyjny ,Infrastruktura i Środowisko"
o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami2006 - 2010.

Poziom wojewódzki

o Strategia rozwoju wojewÓdztwa mazowieckiego do roku 2020 - Sejmik Województwa

Mazowieckiego - Warszawa 2006
. Regionalny Program operacyjnyWojewództwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

. Program ochrony Środowiska WojewÓdztwa Mazowieckiego. 2007.

. Program zwiększania /esrsfości dla WojewÓdztwa Mazowieckiego do roku 2020. 2007'

Warszawa.2A07.
o Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego. 2008.

o Program możliwości wykotzystania odnawialnych źrÓdeł energii dla WojewÓdztwa

Mazowieckiego. 2006.

Poziom powiatowy

. Strategia zrÓwnoważonego rozwoju powiatu radomskiego do 2020 roku
o Program ochrony środowiska Powiatu Radomskiego - 2003

Poziom gminny

o Strategia Rozwoju Gminy Gózd na lata 2007 - 2020

o Gminny Program ochrony Środowiska na lata 2010 _ 2017

Zmiana uwarunkowań prawnych

Na szczeblu krajowym zostały wprowadzone zmiany do ustawy, m'in.:

niektÓtych innvch ustaw (Dz. IJ. 2a09 Nr 215 poz- 1664ł
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2. Ustawa z dnia 22 stvcznia 2010 r. o zmianie ustawv o odpadach oraz niektÓtych innvch
ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 1451

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawv o ochronie qruntÓw rolnvch i leśnvch
(D2.U.2009 nr 115 poz.967l

4. Ustawa z dnia 21 maia 2010 r. o zmianie ustawv o udostępnianiu informacii o środowisku
i ieqo ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziałałvwania na środowisko oraz niektÓtych innvch ustaw (Dz.U.2o10 nr 119 poz.
804t.

Plzyjęto także rozponądzenia wykonawcze do zmienionych przepisow W tym
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorÓw dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencjiodpadów (Dz'U. 2010 nr 249, poz' 1673).

3. omówienie realizacji przyjętych w Programie celów i działań

3.1. ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie zasobów
wodnych i gospodarki wodno - ściekowej

Ze względu na potrzebę rozwoju zbiorczego systemu oczyszczania ściekow szczegÓlne
znaczenie pnypisywane jest jakości wod podziemnych na terenie gminy. Ze względu na
brak monitoringu wód podziemnych na analizowanym terenie brak 7'esf danych
umożliwiających określenie ich jakości, za wyjątkiem wod ujmowanych w ujęciach (posiadają
ważne pozwolenia wodno _ prawne) do celÓw zaopatrzenia mieszkańcow w wodę pitną'

W analizowanym okresie na terenie gminy Gózd nie był takŻe prowadzony monitoring wód
powierzchniowych. NaleŻy wspomnieĆ, iŻ wg' badania wÓd w 2009 roku w najbliŻszym
punkcie badawczym:

- Borowiec poniżej terenu gminy GÓzd, wody powiełzchniowe rzeki Zwolenianki
charakteryzowała tV _ ktasa ze wzgtędu na elementy biotogicznel'

Stan realizacji kierunkÓw działań w zakresie zasobÓw wodnych i gospodarki wodno -
ściekowej płzedstawiają poniższe tabele :

Tabela 1. Stan realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na
terenie gminy Gózdw roku 2oo92

! WoŚ. monitoring wód poMerŻchniowych 2@9.. Warszawa. 2o1o
2 Program ochrmy środiliska w gminie Gózd.zoo4

PrŻedsiewziecia Stan realizacii
Dokończenie lll etapu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłąeami w miejscowościach
Małęczyn Stary' Małęczyn Nowy, Klwatka (o długości 7'7 km);

Zadanie zrealizowano

Budowa kanalizacji sanitarnej (lV etap) wraz z przyłączami w mie.jscowościach Małęczyn
Stary' Małęczyn Nowy, Klwatka (o długości 5'0 km

Zaclanie zrealizowano

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klwatka (pzy drodze
krajowej);

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylączami w miejscowości PodgÓra (i pzyłączenie
do oczyszczalni w GoŹdzie) oraz w miejscowościach: Niemianowice, Kiedzyń' Kuczki
Kolonia, Kuczki Wieś' Wojsławice

Zadanie częściowo zrealizowa no
w miejscowości Niem|anoweice

Budowa oczyszczalni ścieków pompowej mechaniczno-biologicznej z uproszczoną
metodą osadu czynnego i stawem stabilizacyjnym dla miejscowości: Budy
Niemianowskie, Lipiny, Czarny Lasek, Piskornica

Zadanie zrealizowano w
miejscowości Budy
Niemianowskie iLipiny

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kłonówek Kolonia wraz z przyłąc.zami dla
miejscowości Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś iKłonów

Zadanie nie/zrealizowano

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Gzmucin Zadanie nie realizowano
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Tabeta 2. Stan realizacji p,zedsięwzięć w zakresie z_asobów wodnph i gospodarki
wodno - ściekowa na terenie gminy Gózd w roku 2010'

W 2009 i 2o1o roku w ramach gospodarki Wodno - ściekowa zrealiarłano rozbudowę

kanalizacji na terenie gminy Gózd

2009

Długość kanalizacji- 37,4 km

2010

Długość kanalizacji- 50,6 km

3.2. ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zrkresie ochrony
powietza atmosferycznego

Jakość powietna atmosferycznego zaleŻna jest od wielu czynnikow, na lłbre władze gminy

a także społeczeństwo gminy Gózd nie maja wpływu. Są fo m'in. mlieczyszczenia o

pochodzeniu allochtonicznym lub ekonomiczne uwarunkowania sfosowants paliw jako żródeł

ciepła. Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza

Na podstawie aft. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, W oparciu o funkcjonujący w

województwie sysfem pomiarów i ocen, WojewÓdzki lnspektor ochrony Śpdowiska co roku

dokonuje oceny poziomÓw substancji w powietnu w danej strefie wQpwodztwa. Sfrefę

stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańcow większej niŻ 250 tysięcy oraz ńszar jednego lub

więcej powiatow położonych na obszaze tego samego wojewÓdztwa nie rchodzący w skład

aglomeracji. Klasyfikacja stref dla potneb określenia stanu jakoŚci powi&za, dokonywana

jest oddzielnie dla dwÓch grup kryteńow tj. ze względu na ochronę zdtwłia ludzi oraz ze

wzgtędu na ochronę raśtin. Powiat radomski, W tym gmina Gozd zgodnie z obowiązującym

podziałem należy do strefy radomsko zwoleńskiej (PL.14.16.z.0Ę' dla której jest

prowadzona ktasyfikacja dta dwutlenku siarki, dwutlenku azotLt, pyłu PWŻ, tlenku węgla,

benzenu oraz ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle. Nafuniast klasyfikację

dla ozonu prowadzisię w strefie mazowieckiej, w skład l<tÓrejwchodzi m.in,gmina Gózd.

Na terenie gminy GÓzd nie ma punl<tów pomiaru zanieczyszczenia powiefrza. Zokalizowane

najbliżej stanowisko pomiarowe na terenie strefy radomsko - zwolenskbj znajduje sę W

Szydłowcu w odtegłości 48 km na kierunku południowo'zachodnim.

W 2009 roku strefa radomsko - zwoleńska, do której należy gmina z uwzględnieniem

kryteriÓw ustanowionych dta ochrony zdrowia i ochrony roślin została nkwalifikowana do

klasy A. Wyjątek stanowi ktasyfikacja kryteriów określonych w celu ochrny zdrowia i roślin

3 Program ocfuony środowiska dla gminy Gózd na lata 2o1o -2o12 z perspsktyYĄdo roku 20'l7.2010

6

wraz zTudową oczyszcaalni przydomowych w m|ejscowościach

Gzmudn, Kłonów, Klonówek Kolonia, Kłonów Wieś
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dla substancji ozonu i benzo/a/pirenLl, Wobec ktÓrych teren gminy Gozd, pruynależący

ogÓtnie do strefy mazowieckiej zakwalifikowano do ktasy Ca '

Klasyfikacja poziomu azonu i benzo/a/pirenu wskazuje na wzrost emisji powienchniowej
(komunikacja, niska emisja z budynkow opalanych indywidualnie), ktÓra jest ptzyczyną
wysokich stężen przedstawiciela wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Sfan realizacji kierunków działan W zakresie ochrony powietna atmosferycznego
przedstawia tabela 3 i 4:

Tabela 3 Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego na tereniL gminy Gózd w tatach 2oo95

Tabela 4 Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego na terenie gminy Gózd w tatach 2o105

wymiana czynnika gŻewczego z węgla na "paliwa ekologiczne" w kotłowniach Zadanie będzie zrealizowane do
2013 roku

i stosowania energii odnawia

gazociągowych na terenie gminy Zadanie na terenie gminy dotyczy
wyłącznie u'łaścicieli
nieruchomości' któzy
indywidualnie podłączają
gospodarstwa do sieci gazowej

programu popularyzacji budowy nowoczesnych ekologicznych kotłowni

ciepłowniczych w obiektach organizacyjnych Gminy

gudowa kótłowni ekologicznych w obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Zadanie będzie zrealizowane do
2013 roku

opracowanie załoŻeń do planu zaopatzenia gminy w energię elektryczną

rozbudowy sieci elektro - energetycznych

opracowanie programu popularyzacji alternatywnych Źródeł Zadanie będzie zrealizowane do
201 3 roku

planu remontów inwestycyjnych (energia elektryczna)

4 
Roczm ocena iakości pryietrza w woiswództwie mazowieckim' Rapon Ża 2oos - WoŚ' WarsŻawa. 2o1o

5 Program ochrony środowiska w gminie Gózd. 2004
6 Program ochrony środołiska dla gminy Gózd na lala 2o'lo '2012 z parsp€ktywą do roku 2017 . 2010
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W 2010 W ramach ochrony powietrza atmosferycznego prueprowadzono modernizację
nawienchnidrog gminnych w miejscowości :

. Kłonów - 0,9 km
a także termodemizację :

o Publicznej Szkoły Podstawowejw Kłonówku,
. PSP Gózd,
. Uzędu Grniny w Goździe.

3.3. ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody
izasobów naturalnych

Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony pzyrody i zasobów naturatnych
przedstawiajątabele 5 i 6:

Tabela 5. Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki leśnej i ochrony
przyrody na terenie gminy Gózd w roku 2oo97

Tabela 6. Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i zasobów
naturalnych na terenie gminy Gózd w roku 2o108

2010
. wg ewidencii gruntow i budynkow na terenie gniny powieruchnia lasow wynosi 5g8

ha, a wg operatu Uproszczonego Planu Unądzania Lasu opracowanego w 2010 r.
powierzchnia ta wynosi 952 ha;

7
Program ochrony środofliska w gminie Gózd.2@4

8
P.ogram ocfuony órodo$/iska dla gminy Gózd na lata 2010 _2012 z p€rsp€Kywą do roku 2017. 2o1o

Przedsięwziecia Stan realizacii
Realizowanie ochrony bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej poFEóż wprowaElanle

zadzewień izakzewień
Zadanie zreatizowano

Zalesianie gruntów najsłabszych i odłogujących' zdegradowanych' dolesianie do lasów
rozdrobnionych, co spowoduje zwiększenie lesistości

Zadanie zrealizowano

ochrona pzed degrada{ąsystemu naturalnych powiązań pżyioańiczyctl 1naomiernym
stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin) oraz pzed naruszaniem ciągłości'
korytarzy ekologicanych" (zabudowa, szlaki komunikacyjne)

zadanie zrealizowano

Przedsięwzięcia ' Stan realizacii

lnwentaązacja terenów pod zalesienie Zadanie będzie zrealizowane dó
20'13 roku

opracowanie uproszczonych planów Uządzania Lasu Zaclanie zrealazowano pazesłano
do zatwlerdzenia

Zalesienie gruntów na terenie gminy Zadanie zreallzowano z dotacji
WFoŚ i GW Środki bW
przeznaczone na zalesienie 1,42
ha. - dotaQa rozliczana pzez
Starostwo
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3.4. ocena stopnia realizacji celów i kierunków dzlałań W zakresie ogranlczenie
hałasu I promieniowania elektromagnetyczneEo

W 2010 W ramach ograniczania hałasu pzeprowadzono modernizację nawierzchni drogi
gmin nej w miejscowości :

o KłonÓw - 0,9 km

W analizowanym okresie nie realizowano działan dotyczących ograniczenia promieniowania

e I e kt ro m a g n ety cz n e g o.

3.5' ocena stopnia realizacji ce!ów i kierunków działań w zakresie ochrony
powierzchni ziemi

Stan realizacji kierunkow działań w zakresie ochrony przyrody i zasobÓw naturalnych
przedstawia tabela 7 :

Tabela 7. Stan realizacji kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi na
terenie gminy Gózd w roku 2o109

3.6. ocena stopnia realizacji celów i k|erunków działań w zakresie gospodarki
odpadami

Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami pzedstawiają tabele 8 i 9:

Tabela 8. Stan realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie
gminy Gózd w roku 200910

programu restrukturyzacji produkcji rolnej

Analiza możliwości rozwoju

opracowanie programu wspierania rozwoju przetwórstwa w gminie

ie programu promowania produkcji ekolca icznej

opracowanie planu szkoleń i kursów dla popularyzacji rolnictwa ekologicznego

organizowanie szkoleń i kursów z zakresu rolnictwa ekologicznego

Przedsięwziecia Stan realizacii
Kontynuacja gromadzenia odpadów w ogólnodostępnych kontenerach KP-7 Kontenery są wykorzystywane

tylko pzy cmentarzach

Rozszezenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym Zadanie zrealizowano

Zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pzy obiektach użytecznoŚci
publicznej

Zadanie zrealizowano

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców i pod m iotów

gospodarczych

Zadanie zrealizowano

9 
Progr"' ochrony środowiska dla gminy Gózd na |ata 2o1o -2012 z perspsktywądo roku 2o17' 2o1o

10 
Progr". ońrony środowiska w gminie Gózd' 2oo4



Rozwiązanie
komunałnych

Umowa na odbiór padĘch
vilierzątz terenu gminy

Rozwiązanie problemu pozyskiwania izbiórki odpadów niebezpiecznych z ze strumienia

odpadów komunalnych

Tabela 9. Stan realizacii kierunków dzlałań w zakresie gospodarki odpadami na terenie
gminy Gózd w roku 2o1o11

3.7 ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań W zakresie edukacji
ekologicznej

Stan realizacji kierunkow działań w zakresie edukacji ekologicznej pzedstawia tabela 10 :

Tabela 10. Stan realizacji kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku
2010"

Raport z wykonania Programu ochrony Środowiska dla gminy Gózd w latach 2009 _ 2010

4. ocena stopnia realizacji celu nadruędnego i priorytetów ekologicznych

Analizując poszczególne dziedziny gospodarkiw kontekście ochrony środowiska,

kierunki zmian w Programie, sprecyzowano zadania W zakresie zasobÓW

gospodarki wodno - ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego,. ochrony

11 
Progr"' o.irr*y środofliska dla gminy Gózd na lata 2o1o -2012 z pefsp€ktyvą do roku 2o17. 2o1o

12 
Progr". o"h.ny śrcdowiska dla gminy Gózd na lata 2o1o _2012 2 persp.kt!Ąvą do roku 2017' 2o1o

tendencje i
wodnych i
pEyrody i

zbiórki odpadÓw w gminie

ia .dzikich wysypisk odpadów'

raportu o stanie bazy turystyc'zno'rekreacyjnej na terenie gminy

Opracowanie grninnego programu wspierania
agroturystyki

10
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zasobóW naturalnych, ograniczenia hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,

gospodarki odpadami ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i edukacii

ekologicznej.

Analizując podjęte w latach 2009 - 2010 działania w celu poprawy stanu środowiska

(pnedstawione w rozdziałach poprzednich) można uznać, że realizacja wykazanych zadan

przebiega stopniowo. Dotychczas nie odnotowano realizacji tylko niektorych zadań w

zakresie gospodarki Wodno - ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego oraz edukacji

ekologicznei.

W ramach priorytetu wskazana jest realizacja zadań związanych gospodarką wodno -

ściekową w tym poprzez rozbudowę systemu oczyszczalnia ścieków Wraz z kanałizacją

ochronę powietrza atmosferycznego w ramach modernizacji nawieruchni drog gminnych oraz

gospodarką odpadami, W tym poprzez realizację programu eliminowania wyrobow

zawierających azbest.

5. Realizacja planu operacyjnego w latach 2009 - 2010

Na bazie pruyjętych w Programach ochrony środowiska piorytetow sformułowano plany

operacyjne - /is/ę pnedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacjiw latach 2004 -
2011 oraz 2010 - 2013 i 2014 - 2017.

Zaplanowane zadania ujęto w następujących tabelach:

, Zasoby wodne i gospodarka wodno _ Ściekowa i gaspodarka wodno - ściekowe
. ochrona pawietza atmosferycznego (w tym ograniczenia hałasu)
. Gospodarka odpadami.

W zakresie takich pnedsięwzięć jak ochrona powierzchni ziemi oraz edukacja ekologiczna,

środki nie były wydatkowane. Niniejsze wynika w szczególnaści z przewidywanej realizacji

pnyjętych pnedsięwzięc do 2013 roku, co także 7'esf związane z planowanym

wydatkowaniem środkÓw .

Tabete poniższe pnedstawiają zestawienie planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem

rzeczywiście pon ie sionych kosztów:

Tabeta 11. Przedsięwzięcia: Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa

Lp. opis przedsięwzięcia Jednostki
realizujące

Wydatki [tys. złl
Uwagi o
realizacjizaplanowane

poniesione poniesione

2009 201 0

P neds i ęwzi ęci a pozai nw estyc yj n e

1,

Opracowanie aktualizacji
Programu ochrony
środowiska

Gmina
aą ?,3

P ned si ęwz i ęc i a i n w e sty cyj n e

2.
Budowa kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni pzydomowYch Gmina

2200 1 306,4 2 543,4

Razem
2202,3 1 306,4 2 515,7

Razem przedsięwzięcia w latach 2009 - 2010 - 3 852'10 zł.

11



Lp. opis przedsięwzięcia Jednostki
realizujące

Wydatki [tys. z
Uwagl o
realizacjizaplanowane

poniesione poniesione
2009 2010

P rze d si ęwzi ęci a i nwesĘcyj n e

1
Budowa/modernizacja dróg
gminnych Gmina

90 800 1 376,9 1 69,1

2_ Termodernizacja budynkÓw Gmina
112

Razem
90 801 1 376,9 281,',1

FRazem przedsiewziecia w latach 2009 .2010 - 1 546 zł'
Gózd

Rapoń z wykonania Programu ochrony Środowiska dla gminy Gózd w latach 2009 - 2010

Tabela 12. Przedsięwzięcia: ochrona powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenae
hałasu)

6. Ocena wykonania planu operacyinego

6.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno 'ściekowa

W zakresie zasobÓW Wodnych i gospodarkiWodno - Ściekowejzrealizowano projekty budowy

oczyszczalni pnydomowych w liczbie 2 szf. i projekty rozbudow kanalizacii w

miejscowościach Małęczyn Stary, Małęczyn NoW, Kwatka, Niemianowic. opracowanie

dokumentacji projektowej dla rozbudow kanalizacji było finansowane pŻy udziale środków

własnych Gminy, pożyczki oraz dotacji, co plzyczynlo się do wydłuŻenia kanalizacji o 13,2

km.

W latach 2009 - 2010 pnez Gminę Wydatkowano na ten cel środki W Wysokości 3 852,10

tys. zł., ktore w znaczącej części stanowiły środki Własne' Realizację zadań w Wkazanym
zakresie dofinansowano także przy udziale środkow zewnętznych (dotacja).

Ponadto W lwocie łącznej zawiera się koszf opracowania Aktualizacji Programu o;hrony

środowiska dla gminy Gozd.

Tabela 1 3. Przedsięwzięcia: Gospodarka odpadami

Lp. opis przedsięwzięcia Jednostki
realizujące

Wydatki [zł]
Uwagi o
realizacjizaplanowane

poniesione ponlesione
2009 2410

Pned si ęwzi ęci a pozai n wesĘcyj n e

1

Realizacja planu gospodarki
odpadami Gmina

122,90
6,4 4,3

2.

Realizacja programu

usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Gmina 30

w 2010 roku
zlożono
wniosek do
WFoŚ iGW

P rzedsi ęwzi ęci a i nwestycyj n e

3.

Utwozenie Punktu
Dobrowolnego Gromadzenia
odpadów

Gmina 75 2

Razem
227,90 8,4 4,3

l Razem przedsięwzięcla w latach 2009 - 2010 - 12,70 zł.

12
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ogótnie W 2O0g roku na realizację przedsięWzięć w przedmiotowm zakresie wydatkowano

środki W stosunku do zaplanowanych na poziomie 59 %o, a w 2010 roku 116 %-

6.2. Ochronapowietrzaatmosferycznego

W analizowanym okresie zmodernizowano drogę gminną na odcinku 0,9 km, na realizację

ktÓrej vvydatkowano środki w Wsokości 271 tys. zł. Ponadto W zakresie ochrony powietrza

atmosferycznego dokonano termodernizacji 3 jednostek podległych Gminie w ramach, której

wydatkowano środki w wysokości 112 tys. zł. Zadania były finansowane głownie ze środkow

własnych Gminy. Reatizacja zadań była takŻe wspafta środkami zewnętłznymi (dotacja).

ogÓłem w 2009 roku na reatizację pnedsięwzięć w przedmiotowym zakresie wydatkowano

środki na poziomie 1,52 %o, a w 2010 roku 0,19 % w sfosunku do zaplanowanych-

6.3. ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

W zakresie ograniczenia hałasu pnebudowano i zmodemizowano nawierzchnie na drodze

gminnej. Wysokość finansowania zadania w tym pruedsięwzięciu okreslono w tab. 16.

6.4, GospodarkaodPadam!

W analizowanym okresie realizawano zadania w zakresie likwidacii ,dzikich wysypisk",

objęcia wszystkich mieszkańcow zbiorkąodpadów komunalnych, zbiorkąpadĘch zwierząt, a

także inwestycyjne dla utworzenia punktu dobrowolnego gromadzenia odpadow na terenie

gminy Gózd. W 2009 roku na rłatizację przedsięwzięć w przedmiotowym zakresie

wydatkowano środki na poziomie 4 %o, a w 2010 roku 2 %o w stosunku do zaplanowanych.

Tabeta 14. Nakłady poniesione na realizację zadań ujętych w programie operacyjnym
w latach 2009 - 2010

Kierunek inwestowania

KoszĘ [tys' złl Udział

2009 20't 0

poniesione poniesione l%"1

Zasoby wodne i

gospodarka wodno -
ściekowa

1 306,4 2 545,7
71,33

Ochrona powietrza
atmosferycznego

I 376,9 1 69,1
28,63

Gospodarka odpadami
2

0,04

Razem 2 685,3 2714,8 100

ogolnie wydatki poniesione przez Gminę Gózd na oahronę środowiska i gospodarkę

kómunatnąw 2009 roku wyniosły 890 773,47 zł13., a w 2010 roku 2 714 800 zł. (tab.I6). To

wskazuje na ponad 2 - krotny wzrost w ostatnim roku'

Największy udział (71,33 %) Wdatkowanych środkÓw w analizowanym okresie przypada na

przedsięWzięcia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, co jest zgodne priorytetami

13 
wg. danych UG Gózd -wykonania budżetu za 2oo9 .ok
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WynikająCymi z Krajowego Programu oczyszczania Ścieków Komunalnych' Natomiast

zauważalny niŻszy udział (0,04 %) przypada na gospodarkę odpadami'

7.Przyczynyrozbieżnościpomiędzyzadaniem,aichwykonaniem

Dzj*ania służące realizacji określonych celow są generalnie realizowane W sposóÓ

zaplanowany,arozbieżnościdotycząceichrealizacji,wtymterminÓwwynikajągłówniez:

zbyt krÓtkiego horyzontu czasowego Wznaczonego dla realizacji części zadań

pnesunięcia częścizadań na okres poźniejszy'

opóŹnień w procesie decyzyjnym i planistycznym'

zmiany priorytetÓw inwestycyjnych w gminie'

ograniczonych możIiwościfinansowych na reatizację niektorych wytyczonych zadań'

8. ocena stopnia reatizacji Programu ochrony środowiska według wskaźników

Podstawąmonitoringu realizacji Programu ochrony Środowiska jest sprawozdawczoŚć oparta

na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko

oraz sfan infrastruktury techniczno inżynieryjnej. PoniŻej pnedstawiono analizę

wskaźników zapisanych w Aktualizacji Programu ochrony Środowiska dla gminy Gózd'

9. WskaŹniki monitorowania Programu (2010)

g.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno' ściekowa

. Jakość wody pitnej

Klkakrotnie badaniamiw 2O10 roku były objęte dwa ujęcia wody tj. w Małęczynie i Goździe,

wktorychjakośćwodwg.sponądzonychocenwykazałapnydatnośćdospoŻyciadlaludzi,
co zostało stwierdzono przez PssE w Radomiu'

. Jakość wód podziemnych i powierzchniowych

Na terenie gminy nie był prowadzony monitoring wód powienchniowych w ramach

Panstwowego lńonitoingu'Śiodowiska w ostatnim czasie. Na terenie gminy Gózd także nie

był prow adzony monitori ng j akości wod podzie m nych'

. Długość sieci wodociągowej - 113,5 km

Odnotowana długość sieci wodociągowej na terenie gminy Gózd w 2010 roku' a także

dta porównania w 2009 była taka sama'

o Liczba pzyłączy do sieciwodociągowej- 1527 szt'

W 2010 roku odnotowana ticzba firzyłączy wynosiła 1 527 szt., a dta porównania w 2a09

roku 1 499 szt. Niniejsze wskazuje na wzrost o 28 szt, (tj, o 1,87 o/o)

o ltość stacji uzdatniania wody pitnej- 2 szt'
Liczba stacji uzdatniania wody * żot o roku wynosiła 2 szt. i w sfosunku do 2009 roku

nie wYkazuie zmian.

. ltość studni głębinowych '2 szt'

Liczbg st-udn!głębinowych w 2010 rox| vit1ll.siła 2 szt', a dla porownania w 2009 roku 3

szt' Niniejsre-wśxarujó na zmniejszenie ich liczby o 1 szt.

o Długośó sl'eci kanatizacyjnej- 50,6 km

14
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RapońzwykonaniaProgramuochronyŚrodowiskadlagminyGózdwlatach2009-2010

odnotowana długośc kanalizacji- 50, 6 km na terenie gminy Gozd w 2010 roku' a także

dla porÓwnania w zlag - 37,4 km wskazuje na wzrost o 13,2 km' co stanowi 35 %' '

ttoŚć oczyszczalni ściekÓw '2 szt'
Liczbaoczyszczalniw2010roku,atakŻew2009rokubyłatakasama

l t o ść ptzyd om owych oczy szczal ni ście kow' 2 szt'

Liczba ptzydomowych oczyszczalni ściekÓw w 2010 roku wynosiła 2 szt" a dla

porownania w 2009 roku 0 śzt., stąd niniejsze wskazuje na minimalny wzrost o 2 szt'

llośc zbiomikÓw retencyjnych ' szt'

Na terenie gminy eOia w tatach 2009 - 2010 nie odnotowano budowy zbiornikow

retencYinYch.

e Liczba wydanych pozwoleń wodno - prawnych' szt'

ZewzgtędunakompetencjeSfarostywkwestiiwydawaniapozwoleńwodno.prawnych
niniejizi wskaźnik nie będzie uwzględniany przy analizie'

g.2. Ochrona powietrza atmosferycznego

Długość drog powiatowych o nawierzchni ulepszonej- 29'9 km

Długaśćdrogpowiatowychonawierzchninieutepszonej-0km

Długość drog gminnych o nawierzchni ulepszonej zaliczonych do kategorii dróg gminnych

-49km
Długość dróg gminnych o nawienchni nieulepszonej zaliczonych do kategorii drÓg

gminnych 5 km

Długość dróg gminnych o naw'tełzchni, utey213i-:i2^zaliczonych do kategorii drog

jminnycn'Iz,Ó km - sąto drogizarządzane pruez gmlnę '

Długośćdróggminnychonawiezchn,inieu!e221o:!^:i"zaliczonychdokategoriidrog
jminnycn 1i,7-km - są fo drogi zaruądzane pŻez gmlnę'

Długośc sieci gazociągowej7 xry ' ,

Ze względ, n, orłtłaź-nyLn pominięto ustalenie przedmiotowego wskaźnika dla terenu

gminY w 2010 roku.

oLiczbazmodernizowanychkotłowniwobiel<tachuŻytecznościpublicznej3szt.:
Publiczna Szkoła Poditawowa w Kłonówku, PSP Gózd, lJząd Gminy w Goździe

g.3. ochrona przyrody i zasobów naturalnych

Powienchnia zalesionych gruntÓw ' wg' Ewidencji gruntÓw 598 ha' wg operatu

lJproszczonego Planu IJrządzania Lasu 952 ha

WskaŹnik lesistości - %

Ze względu na rozbieżności powierzchni terenów zalesionych wyjątkowo pominięto

ustalenie pnedmiotowego wskaŹnika dla terenu gminy w 2010 roku' W 2009 roku

wskaźnik/esisfości na terenie gminy wyniÓsł 8'10 %'

Powienchnia terenow objętych ochrona prawną- 1274'66 ha

W 2o0g i 2010 roku powierzchnia tych terenow była laka sama iwynosiła 1' 274'66 ha'

llośc pomnikow przyrody _ 2 szt'
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W 2009 i2010 roku liczba pomnikÓw przyrody nie uległa zmianie.

. Liczba użytków ekologicznych - szt.

Na terenie gminy Gózd w tatach 2009 - 2010 nie odnotowano utworzenia użytkow

ekologicznych.

9.4. ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

, Długość drÓg powiatowych o nawierzchni ulepszonej- 29,9 km

. Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej zaliczonych do kategorii drÓg gminnych

- 49km

. Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej n|e zaliczonych do kategorii dróg
gminnych - 12,o km - sąto drogizaządzane pnez gminę .

W 2o1o roku długość drÓg gminnych o ulepszonej nawierzchni uległa zwiększeniu o 0,9

km.

. tlość masztów telefonii komÓrkowej'4 szt.

W 2010 roku na terenie gminy Gozd odnotowano usytuowanie 4 szt. masztÓw telefonii i

komorkowej, natomiast w 2009 roku 3 szt. co wskazuie na wzrost o 1 szt.

9.5. Gospodarka odPadami

o llości odpadÓw pochodzących z selektywnej zbiÓrki- 32,90 Mg

o Udział odpadów zbieranych setektywnie w strumieniu zbieranych odpadÓw komunalnych

-8%
. IJdział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach - 92 %

. llość odpadów komunalnych wytwołzonych pruez 1 mieszkańca - 0,055 Mg/mieszk.

9.6. Edukacia ekologiczna

. Liczba zorganizowanych szkolen i programów edukacyjnych i ich uczestników - 20 .

o Liczba szkóI uczestniczących w konkursach związanych z ochroną Środowiska - 6 .

o Liczba osÓb kołzystających z danych o środowisku ijego ochronie - 2

. Liczba bezrobotnych zatrudnionych przy pracach na rzecz środowiska _ 5 osób

. Liczba i nakład publikacji promujących walory przyrodnicze gminy oraz dotyczących

ochrony środowiska - szt.
Ze wzgtędu na brak danych pominięto ustalenie przedmiotowego wskaźnika dla terenu

gminy w 2010 roku.

o Liczba zorganizowanych szkoleń i programów edukacyjnych i ich uczestników'szt.
Ze wzgtędu na brak danych pominięto ustalenie pruedmiotowego wskaźnika dla terenu

gminy w 2010 roku.

Generalnie moŻna stwierdzić, że stan infrastruldury służącej ochronie środowisk podlegał w

ostatnich latach rozwojowi, a presja wywierana na środowisko w wielu plzypadkach uległa

zmniejszeniu' SzczegÓtnie postęp odnotowano W gospodarce wodno - ściekowej popŻez

rozbudowę kanatizacji i budowę oczyszczalni pzydomowch^

W trakcie wykonywania niniejszego raporźu zwrócono uwagę na trudności w dokonaniu

oceny 2 wskaźników, ze wzgtędu na brak dostępnych informacji' Uznano, że część z tych

wskaŹnikÓw na wstępie została ustalona w sposÓÓ utrudniający ich wyznaczenie i
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porownanie W poszczegÓlnych latach (np. ticzba uŻytkow ekologicznych, Iiczba i nakład

pubtikacji promujących walory przyrodnicze gminy oraz dotyczących ochrony Środowiska)'

10. Zadania w zakresie gminnego monitoringu środowiska

Monitoring jakości środowiska na terenie gminy Gozd nie był prowadzony, natomiast

zalecane jest wprowadzenie do planu miejscowego zapisÓw dotyczących istniejących i

proje ktow anych obiektÓw prom ie niow ania niejon izuj ącego'

11. Podsumowanie

Niniejszy Raport z reatizacji Programu ochrony środowiska 1'est sporządzony po raz

pierwszy iobeimuie lata 2009 '2010.
tJstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z

2009 r. Nr 19, poz. 1O0 z pÓżn' zm) nie określa Wymagan dotyczących zakresu i formy

rapońu, dlatego przyjęto za główny cel niniejszego opracowania analizę realizacji

ptzyjętych zadan.
Zmiany stanu środowiska widoczne będą dopiero w dłuższej perspektywie czasowej,

dlategto też niniejszy Rapoń z dwutetniego okresu realizacji zadań, okreśIonych w dwÓch

Progiamach ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektÓw ich

reaiizacji. Rapoft pzedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w

ptzyjęĘch priorytetach w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych

ptzyjętych pzez Gminę.

Znaczące zadania wytyczone do realizacjiw perspektywie 2 lat udało się zakończyć, lub

są one w trakcie wykonynania. Datyczy to szczegÓtnie inwestycji w gospodarki wodno '
sćiexowe1 rozbudowa kanalizacji) i ochrony powietrza (modernizacja drog gminnych,

termodernizacia).
Zadaniami, ktorych nie udało się zrealizować w perspektywie 2lat są:

- Budowa oczyszczalni ściekÓw w m. KłonÓwek Kolonia wraz z przyłączami dla

miejscowoŚci KłonÓwek Kolonia, KłonÓwek Wieś i KłonÓw;

- Budowa oczyszczalni ŚciekÓw Wraz z kanalizacjąsanitarnądla miejscowości Grzmucin:

- Budowa oczyszczalniściekÓw Wraz z kanatizacjąsanitarnądla miejscowości DroŻanki:

- Rozbudowa kanalizacji wraz z budową oczyszczalni przydomowych w miejscowościach

Grzmucin, Kłonów, KłonÓwek Kolonia, KłonÓw WieŚ

- Anatiza moŻIiwoŚcirozwoju pnetwÓrstwa w gminie;

- opracowanie programu wspierania rozwoju przetwÓrstwa w gminie;

- Opracowanie raportu o stanie bazy turystyczno-rekreacyinei na terenie gminy;

- Opracowanie gminnego programu wspierania modernizacii gospodarstw dla potrzeb

agroturystYki'

Nie zrealizowanie i zaawansowanie reatizacji zadan ekologicznych jest zrÓżnicowane, Co

wynika przede wszystkim z niedostatecznych środkÓw finansowych'

Ń perspektywie 2 kolejnych lat zalecana jest sukcesywne rozbudowa kanalizacji i sytemu

oczysz-czania ścieków, rozwój selektywnej zbiorki ze strumienia odpadow komunalnych

oraz eliminowanie wyrobow zawierających azbest na terenie gminy.

6.

7.
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