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1. WPROWADZENIE 

 
Jednym z niezbywalnych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Jednocześnie, 
konieczny jest ciągły rozwój społeczny i gospodarczy kraju i poszczególnych jednostek 
administracyjnych (województw, powiatów i gmin).  
 
Oba wymagania można pogodzić jedynie prowadząc rozwój w sposób zrównoważony, co oznacza 
prowadzenie szerokiej działalności przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji 
środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do naprawy przekształconych 
elementów. Zapewnia to Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku która stanowi, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 

 

Rysunek 1. Zasada zrównoważonego rozwoju (źródło: pl.wikipedia.org) 

 
Efektywność działań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim 
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz od zainteresowania i zrozumienia ze 
strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie 
z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji dla 
danego rejonu. Zadanie takie spełnia wieloletni program ochrony środowiska, które wykonuje się dla 
wszystkich szczebli administracyjnych: kraju, województwa, powiatu i gminy. 
 
Program ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 dla powiatu zwoleńskiego z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2018 - 2021  (nazywany dalej Programem ochrony środowiska albo Programem) jest 
dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez 
powiat i określającym wynikające z nich działania. Niniejszy dokument jest aktualizacją dokumentu 
pt. Program ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego, przyjętego Uchwałą Nr  XVIII/124/2004 
Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2004 roku. 
 
Program nie jest dokumentem prawa lokalnego, niemniej będzie wykorzystywany jako: 
 

• podstawowy dokument zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska, także  
w działaniach edukacyjno – informacyjnych, 
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• wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania porozumień i kontraktów z innymi 
jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych 
ze środowiskiem,  

• przesłanka do konstruowania budżetu powiatu i wieloletnich prognoz finansowych, 

• podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, 

• układ odniesienia dla gmin wchodzących w skład powiatu oraz innych podmiotów działających 
 w sektorze ochrony środowiska. 

 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w powiecie zwoleńskim będzie miało charakter 
ciągły, co oznacza cykliczne (co najmniej co 4 lata) weryfikowanie celów i wydłużanie horyzontu 
czasowego Programu ochrony środowiska w jego kolejnych edycjach.  
 
Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto aktualny stan środowiska na dzień 31.12.2013 r.,  
z uwzględnieniem dostępnych danych za okres 2014 roku.  

 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU 

 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 
 
1. określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego na terenie powiatu zwoleńskiego, 

zawierającej charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska wraz z ich oceną, 
2. określeniu działań mających na celu poprawę stanu aktualnego w zakresie ochrony środowiska 

poprzez przedstawienie celów długo- i krótkookresowych oraz kierunków działań wraz  
z wytyczeniem zadań dla poszczególnych segmentów środowiska 

przy czym: 

• cele długo- i krótkookresowe – rozumiane są jako cele, po osiągnięciu których ma nastąpić 
poprawa danego elementu środowiska, stanowiące ostateczny efekt podejmowanych 
działań, 

• kierunki działań – prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych, 

• zadania – są to przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków a tym 
samym celów. Zadania mają charakter krótkookresowy (maksymalnie 4 lata), 

3. przedstawieniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-
instytucjonalnych, systemu zarządzania środowiskiem i Programem, 

4. określeniu zasad monitorowania efektów wdrażania Programu. 
 
Program obejmuje horyzont czasowy lat 2014 – 2021, z podziałem na okresy:  
 

• krótkoterminowy 2014 – 2017,  

• długoterminowy  2018– 2021.  
 
Informacje użyte do sporządzenia Programu pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego  
w Zwoleniu, Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Urzędów Gmin powiatu zwoleńskiego, a także: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Znaczącym źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny.  
Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy aktu prawnego i dokumentów, którymi są: 
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1. Ustawa z dnia z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232 z późn. zm.), 

2. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 
3. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2018 r.”, 
4. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem 

perspektywy lat 2018 – 2023, 
5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. 

3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ZWOLE ŃSKIEGO 

 
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 

 
Powiat zwoleński położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. W skład powiatu 
wchodzi pięć gmin, w tym jedna gmina miejsko-wiejska Zwoleń i cztery gminy wiejskie: Kazanów, 
Policzna, Przyłęk i Tczów.  
 
Powierzchnia powiatu zajmuje 57 330 ha, co stanowi 1,6% powierzchni województwa mazowieckiego 
(dane: GUS 2014 r.). Siedzibą powiatu jest miasto Zwoleń. Przed 1999 rokiem gminy powiatu 
zwoleńskiego wchodziły w skład województwa radomskiego. 
 

 

Rysunek 2. Położenie powiatu zwoleńskiego na tle Polski (źródło: maps.google) 

 
 



 

Rysunek 3. Położenie powiatu zwoleński

Rysunek 

Powiat zwoleński graniczy z następuj
 

• od południa z powiatem lipskim

• od zachodu z powiatem radomskim

• od północy z powiatem kozienickim

• od wschodu z powiatem puławskim (wojewód
 

7 

 

Położenie powiatu zwoleńskiego na tle województwa mazowieckiego 
(źródło: wikipedia.pl) 

Rysunek 4. Powiat zwoleński (źródło: www.gminy.pl) 
 

graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

od południa z powiatem lipskim (województwo mazowieckie), 

od zachodu z powiatem radomskim (województwo mazowieckie), 

od północy z powiatem kozienickim (województwo mazowieckie), 

puławskim (województwo lubelskie). 

ego na tle województwa mazowieckiego  
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W tabeli 1 przedstawiono ogólną charakterystykę gmin wchodzących w skład powiatu zwoleńskiego. 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka gmin powiatu zwoleńskiego 

Parametr Powiat zwoleński Gmina 
Kazanów 

Gmina 
Policzna 

Gmina 
Przyłęk 

Gmina 
Tczów 

Gmina 
Zwoleń 

Powierzchnia w ha 57 330 9 492 11 252 13 157 7 215 16 214 

Sołectwa 123 24 27 30 14 28 

Miejscowości 169 35 30 32 18 54 

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014  
 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną  J.Kondrackiego (2002 r.) powiat zwoleński położony 
jest w obrębie następujących jednostek: 
 

• mezoregion Równina Radomska, makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie, 

• mezoregion Równina Kozienicka, makroregion Nizina Środkowomazowiecka,  

• mezoregion Małopolski Przełom Wisły, makroregion Wyżyna Lubelska (w skład tej jednostki 
wchodzi jedynie południowowschodnia część powiatu - część gminy Przyłęk).  

 
Makroregion Wzniesień Południowomazowieckich i Nizina Środkowomazowiecka zaliczane są do 
podprowincji Niziny Środkowopolskie, a Wyżyna Lubelska do podprowincji Wyżyna 
Wschodniomałopolska. Południowo-wschodnia część powiatu położona jest w strefie granicznej 
Polski nizinnej i wyżynnej. 

Tabela 2. Położenie fizyczno-geograficzne powiatu zwoleńskiego według regionalizacji 
J.Kondrackiego (2002 r.) 

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincje Niziny Środkowopolskie Wyżyna 
Wschodniomałopolska 

Makroregiony Wzniesienia 
Południowomazowieckie 

Nizina 
Środkowomazowiecka 

Wyżyna Lubelska 

Mezoregiony Równina Radomska Równina Kozienicka Małopolski Przełom 
Wisły 

 

 

Rysunek 5. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rejonu powiatu zwoleńskiego 



 9 

3.2. GEOMORFOLOGIA, BUDOWA GEOLOGICZNA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
 
Geomorfologia i ukształtowanie terenu 
 
Pod względem geomorfologicznym powierzchnia powiatu zwoleńskiego jest wysoczyzną denudacyjną 
o monotonnej, prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nie przekraczających na ogół 5%, które 
jedynie na zboczach dolin i wydm dochodzi do 10 - 15%.  
 
W niektórych miejscach znajdują się wały wydmowe (północna i południowa część gminy Zwoleń), 
którym towarzyszą zgłębienia deflacyjne, okresowo zawodnione.  
 
Na wysoczyźnie występują również zagłębienia bezodpływowe powstałe na skutek nierównomiernej 
akumulacji lodowca. Łagodne stoki wzniesień porozcinane są przez płytkie doliny cieków.  
 
Doliny rzek oddzielone są od wysoczyzny wyraźną krawędzią morfologiczną o wysokości 3-8 m. 
Doliny cieków tworzą tarasy zalewowe akumulacyjne. 
 

 
Rysunek 6. Krajobraz okolic Zwolenia (źródło: www.zlotupraka.eu) 

 
Wschodnia część powiatu należy do mezoregionu Małopolskiego Przełomu Wisły i obejmuje dolinę 
rzeki.  
 

 

Rysunek 7. Ukształtowanie terenu rejonu powiatu zwoleńskiego (źródło danych: wikipedia.pl) 
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Wysokość zboczy doliny wynosi około 60 – 80 m. Są one wymodelowane w warstwach kredowych.  
 

 

Rysunek 8. Wysokości bezwzględne powierzchni terenu okolic powiatu zwoleńskiego 

 Budowa geologiczna 
 
Według regionalizacji tektonicznej Polski pod red. A. Żelaźniewicz teren powiatu zwoleńskiego 
położony jest w obrębie jednostki antyklinorium śródpolskie - segment szydłowiecki.  
 
Budowa geologiczna podłoża jest dobrze rozpoznana. Na terenie powiatu znajduje się sześć otworów 
badawczych o głębokości większej niż 1 000 m:  
 

• Ciepielów IG-1 o głębokości 3 000,0 m, osiągnął utwory syluru górnego (ludlowu). Otwór został 
wykonany w 1965 r. w miejscowości Jasieniec Solecki, 

• Łagów 1 o głębokości 2 207,0 m, osiągnął utwory karbonu. Otwór został wykonany w 1966 r.  
w miejscowości Wólka Łagowska, 

• Łagów 2 o głębokości 1 760,3 m, osiągnął utwory dewonu (ems). Otwór został wykonany w 1967 
r. w miejscowości Zamość Nowy, 

• Policzna 1 o głębokości 1 769,3 m, osiągnął utwory karbonu. Otwór został wykonany w 1968 r.  
w miejscowości Policzna, 

• Policzna 1A o głębokości 2 212,0 m, osiągnął utwory karbonu. Otwór został wykonany w 1967 r.  
w miejscowości Policzna, 

• Zwoleń 1 o głębokości 1 336,5 m, osiągnął utwory dewonu (fran). Otwór został wykonany w 1964 
r. w miejscowości Andrzejówka. 

 
Najstarszymi utworami nawierconymi na terenie powiatu zwoleńskiego są utwory sylury, nawiercone 
jedynie w otworze Ciepielów. Na nich leżą utwory dewonu i karbonu (iłowce, łupki węglanowe, 
piaskowce i mułowce). Potem zalegają utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady triasu, jury 
górnej oraz kredy dolnej i górnej. Osadami kredy są margle ilaste i piaszczyste, kreda pisząca, opoka 
wapnista i marglista. Osady trzeciorzędu występują jedynie w postaci izolowanych płatów (odsłaniają 
sie tez na powierzchni), natomiast osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię powiatu 
zwoleńskiego. Reprezentowane są przez utwory plejstocenu i holocenu, na ogół tworzą zwartą 
pokrywę dochodzącą do  70 m. Jedynie w okolicach Zwolenia mają one mniejszą miąższość rzędu  
20 -34,5 m. 
 
Na terenie powiatu wyróżniono trzy poziomy glin zwałowych (lub ich rezydua) i dzielące je dwie 
główne serie osadów: osady podścielające najniższą glinę zwałową oraz młodsze od glin zwałowych 
osady rzeczne i eoliczne. Osady te wiekowo zaliczano do zlodowaceń najstarszych, 
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południowopolskich, interglacjału mazowieckiego, zlodowaceń środkowopolskich, interglacjału 
eemskiego, zlodowaceń północnopolskich i holocenu. 
 
Utwory najmłodsze – holoceńskie to aluwia rzeczne wykształcone w postaci mad, torfów, mułków   
oraz   piasków   różnoziarnistych, o miąższości od 1,5 do 4,5 m. Występują one w dolinach rzecznych 
i zagłębieniach bezodpływowych. Na powierzchni glin zwałowych powstały utwory zwietrzelinowe – 
eluwia oraz piaski eoliczne przewiane i wydmy. 
 
 

 
Rysunek 9. Mapa głównych jednostek tektonicznych Polski na powierzchni podkenozoicznej  

(źródło: Regionalizacja tektoniczna Polski pod red. A. Żelaźniewicz, PAN, Wrocław 2011) 
 

 

 

Rysunek 10. Mapa geologiczna okolic Zwolenia bez utworów kenozoiku (źródło: PIG-PIB) 
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3.3. KLIMAT 
 
Teren powiatu zwoleńskiego zaliczany jest do radomskiej dzielnicy rolniczo - klimatycznej (Gumiński 
R. 1948) lub do dzielnicy Wielkich Dolin, typu klimatu Krainy Wielkich Dolin (Romer E. 1949).  
 
Średnie roczne promieniowanie całkowite dla terenu powiatu wynosi 240 – 250 cal/cm²/dzień; 
najniższe jest w grudniu (45 cal/cm²/dzień), a najwyższe w czerwcu (420 cal/cm²/dzień). Miesiącem 
o największej liczbie godzin ze słońcem jest czerwiec. Na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi on 
około 8,2 h/d, jedynie w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły (fragment gminy Przyłęk) zmniejsza 
się do wartości niższych niż 7,8 h/d. Nasłonecznienie w miesiącach zimowych (grudzień – luty) wynosi 
1,5 h/d.  
 
Średnia roczna temperatura powietrza na terenie powiatu wynosi 7,5-8°C. Najniższe miesięczne 
temperatury występują w styczniu i wahają się od – 2°C do -3°C. Średnia temperatura 
w najcieplejszym miesiącu, tzn. lipcu, wynosi 18°C. Liczba dni bardzo mroźnych, z temperaturami 
maksymalnymi poniżej -10°C wynosi 2-3; dni mroźnych z temperaturą max. <0ºC wynosi 30 - 50; dni z 
przymrozkami jest około 110. Dni gorących jest do 30 - 40 , a dni upalnych 5 - 6. Dni z pokrywą 
śnieżną jest od 38 do 60. Suma dodatnich temperatur powietrza wynosi powyżej 3 000°C (Atlas 
klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 
2005).  
 
Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne wynosi 1 016 hPa. Średnia roczna wilgotność względna 
powietrza wynosi 78 - 80%, wykazując małe zróżnicowanie przestrzenne; najwyższa jest zimą  
(80 - 90%), a najniższa latem (70 - 78%). W cyklu dobowym, przy bezchmurnej pogodzie, występuje 
maksimum ranne i wieczorne oraz minimum w południe.  
 
Teren powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się największym zachmurzeniem w grudniu około (80%), 
a najmniejszym we wrześniu - około 55%. Dni pogodnych jest około 40-45, a pochmurnych około 160.  
 

 
Rysunek 11. Róża wiatrów dla Radomia ul. Tochtermana 

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2013) 



 

Opad roczny wynosi 550 mm. 
atmosferyczne wynoszą 350 - 450 mm, a w chłodnej porze roku (X 
w styczniu. Liczba dni z opadem wynosi 140, w
śnieżny pojawia się w listopadzie, a 
których 70% występuje właśnie w tym sezonie, głównie w
Liczba dni z burzą w ciągu roku wynosi 20 
 
Udział dominujących wiatrów z sektora zachodniego wynosi 21%. 
północnego wschodu. Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie, wiosną wzrasta udział wiatrów 
z sektora północnego, a w zimie częste są wiatry południowo
atmosferycznych, uzależnione od warunków lokalnych, na terenie po
17,6%. 
 
Częstym zjawiskiem nad terenami bagiennymi powiatu są unoszące się mgły. Parowanie wody 
z bagien i kanałów zwiększa ogólną wilgotność terenu. 
 
3.4. DEMOGRAFIA I PROCESY SPOŁECZNE
 
W 2013 roku ludność powiatu zwoleńskiego wy
według miejsca faktycznego zamieszkania).
znajduje się w grupie powiatów najmniejszych, liczących od 30 do 50 tys. mieszkańców.
powiatu zwoleńskiego stanowi 0
31.12.2013 r.). 
 
Ludność zamieszkująca jedyne w powiecie 
mieszkańców terenów wiejskich powiatu 
 
Od kilkunastu lat występuje tendencja 
liczył on 38 984 osoby, w 2000 roku 
osób.  
 

Rysunek 12. Ludność powiatu zwoleńskieg
lokalnych GUS 2014, moduł: Ludność 
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Opad roczny wynosi 550 mm. W okresie wegetacyjnym, trwającym około 220 dni, opady 
450 mm, a w chłodnej porze roku (X - III) 200 - 250 mm. z minimum 

czba dni z opadem wynosi 140, w tym z opadem śnieżnym 40 
opadzie, a ostatni zanika w kwietniu. Z opadami letnim
łaśnie w tym sezonie, głównie w czerwcu i lipcu (3 -

Liczba dni z burzą w ciągu roku wynosi 20 - 30.  

Udział dominujących wiatrów z sektora zachodniego wynosi 21%. Najmniej wiatrów wieje z pó
północnego wschodu. Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie, wiosną wzrasta udział wiatrów 

sektora północnego, a w zimie częste są wiatry południowo-wschodnie. 
nione od warunków lokalnych, na terenie powiatu zwoleńskiego osiąga 

Częstym zjawiskiem nad terenami bagiennymi powiatu są unoszące się mgły. Parowanie wody 
bagien i kanałów zwiększa ogólną wilgotność terenu.  

. DEMOGRAFIA I PROCESY SPOŁECZNE 

roku ludność powiatu zwoleńskiego wynosiła 36 967 osób (dane GUS 
według miejsca faktycznego zamieszkania). Wśród powiatów ziemskich Mazowsza powiat zwoleński 
znajduje się w grupie powiatów najmniejszych, liczących od 30 do 50 tys. mieszkańców.
powiatu zwoleńskiego stanowi 0,7% ludności województwa mazowieckiego (według stanu na dzień 

zamieszkująca jedyne w powiecie miasto (Zwoleń) wynosiła w 2013 roku 
terenów wiejskich powiatu wynosiła 28 855 osób. 

występuje tendencja do zmniejszania się liczby mieszkańców powiatu 
2000 roku - 37 665 osób, w 2005 roku - 37 274 osoby, a w 2010 r. 

. Ludność powiatu zwoleńskiego w latach 1995-2013 (źródło danych: 
moduł: Ludność - według miejsca faktycznego zamieszkania)

W okresie wegetacyjnym, trwającym około 220 dni, opady 
250 mm. z minimum 

tym z opadem śnieżnym 40 - 50. Pierwszy opad 
opadami letnimi wiążą się burze, 

- 10 dni w miesiącu). 

Najmniej wiatrów wieje z północy i 
północnego wschodu. Latem i jesienią dominują wiatry zachodnie, wiosną wzrasta udział wiatrów 

wschodnie. Występowanie cisz 
atu zwoleńskiego osiąga 

Częstym zjawiskiem nad terenami bagiennymi powiatu są unoszące się mgły. Parowanie wody 

osób (dane GUS 2014 r. - ludność 
Wśród powiatów ziemskich Mazowsza powiat zwoleński 

znajduje się w grupie powiatów najmniejszych, liczących od 30 do 50 tys. mieszkańców. Ludność 
,7% ludności województwa mazowieckiego (według stanu na dzień 

w 2013 roku 8 112 osób, a liczba 

zmniejszania się liczby mieszkańców powiatu - w 1995 roku 
, a w 2010 r. - 37 369 

 

(źródło danych: Bank Danych 
według miejsca faktycznego zamieszkania) 



 

Według prognozy demograficznej GUS do roku 2035 
systematycznie spadać aż do osiągnięcia licz
powiat liczył będzie 34 041 osób.
 
W poniższej tabeli przedstawiono dane demograficzne dla poszczególnych gmin powiatu za 201
(według GUS 2014 r.). 

Tabela 3. Charakterystyka demogr

Parametr Powiat 
zwoleński

Ludność według miejsca 
faktycznego zamieszkania 

Przyrost naturalny w 
promilach 

Saldo migracji (osoby) 

Gęstość zaludnienia 
(osoba/km2) 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym w % 

Ludność w wieku 
produkcyjnym w % 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym w % 

Kobiety na 100 mężczyzn 

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS
 

Rysunek 13. Ludność 
(źródło danych: 

Najbardziej zaludnioną gminą powiatu zwoleńskiego jest 
15 342 osób. Najmniej ludną gminą jest 
 
Gęstość zaludnienia powiatu zwoleńskiego wynosi
gęstości zaludnienia Polski (123 osoby/
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demograficznej GUS do roku 2035 ludności powiatu zwoleńskiego 
osiągnięcia liczby 36 336 w 2021 roku. GUS prognozuje, że w 2035 roku 

. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane demograficzne dla poszczególnych gmin powiatu za 201

. Charakterystyka demograficzna powiatu zwoleńskiego i jego gmin według stanu na dzień 
31.12.2013 r. 

Powiat 
zwoleński 

Gmina 
Kazanów 

Gmina 
Policzna 

Gmina 
Przyłęk 

36 967 4 652 5 747 6 349 

-1,9 -1,7 -6,2 -2,4 

-77 -3 +20 -20 

64 49 51 48 

19,5 21,2 17,2 19,6 

62,7 61,4 63,3 60,9 

17,8 17,4 19,4 19,5 

101 98 102 98 

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014 

 poszczególnych gmin powiatu zwoleńskiego w 2013 roku 
(źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014 r.) 

gminą powiatu zwoleńskiego jest gmina Zwoleń, licząc
. Najmniej ludną gminą jest Kazanów, liczący 4 652 osoby.  

Gęstość zaludnienia powiatu zwoleńskiego wynosiła w 2013 roku 64 osoby/km
123 osoby/km2) i województwa mazowieckiego (1

Gmina 
Kazanów

Gmina 
Policzna

Gmina 
Przyłęk

Gmina 
Tczów

Gmina 
Zwoleń

powiatu zwoleńskiego będzie 
roku. GUS prognozuje, że w 2035 roku 

W poniższej tabeli przedstawiono dane demograficzne dla poszczególnych gmin powiatu za 2013 rok 

według stanu na dzień 

Gmina 
Tczów 

Gmina 
Zwoleń 

4 877 15 342 

-0,8 -0,5 

-6 -68 

68 95 

21,9 19,0 

63,2 63,3 

14,9 17,6 

95 105 

 

w 2013 roku  

, licząca w 2013 roku   

64 osoby/km2 i była niższa od 
województwa mazowieckiego (150 osób/km2). 

Gmina 
Zwoleń
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Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę Zwoleń (95 osób/km2), a najmniejsza - gminę 
Przyłęk (48 osób/km2). 
 
Struktura wiekowa mieszkańców powiatu zwoleńskiego była w 2013 roku mniej korzystna niż średnia 
krajowa - ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62,7% (dla województwa mazowieckiego - 
62,4%, dla Polski - 63,4%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,5% ogółu  
(18,5% w województwie mazowieckim i 18,2% w kraju), a w wieku poprodukcyjnym - 17,8%  
(19,0% w województwie mazowieckim i 18,4% w kraju). Struktura wiekowa ma istotny wpływ na 
szereg sfer życia społeczno – gospodarczego, ale także na dziedziny bezpośrednio przypisane 
kompetencjom samorządu. Do najważniejszych należy: oświata, pomoc społeczna, polityka 
zatrudnieniowa i rynek pracy, gospodarka mieszkaniowa. Powiat zwoleński charakteryzuje się dużym 
udziałem ludności wiejskiej w wieku produkcyjnym – 44,9% (miejskiej tylko 14,3%), co świadczy  
o znacznym potencjale siły roboczej na terenach wiejskich.  
 
Na terenie powiatu występuje równowaga w liczbie kobiet i mężczyzn (na 100 mężczyzn przypada 
101 kobiet). W województwie mazowieckim i w całym kraju wartość ta wynosi odpowiednio:  
109 i 107 kobiet na 100 mężczyzn. 
 
Przyrost naturalny w 2013 roku był ujemny i wynosił  -1,9 promila (dla województwa mazowieckiego: 
+0,2 promila i dla Polski: -0,5 promila). Wszystkie gminy także miały ujemny przyrost naturalny.  
 
Migracje, przede wszystkim wewnątrz powiatu, modyfikują oddziaływanie przyrostu naturalnego na 
liczbę ludności, a także silnie wpływają na rozmieszczenie w układzie miasto – wieś. Ogólne saldo 
migracji dla powiatu zwoleńskiego w 2013 roku było ujemne - wynosiło -77 osób. Najwięcej osób 
ubyło na terenie gminy Zwoleń (-68 osób) i Przyłęk (-20 osób).  Dodatnie saldo migracji ma jedynie 
gmina Policzna (+20 osób). 
 
3.5. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i CHARAKTER ZABUDOWY 
 
Powierzchnia powiatu zwoleńskiego wynosi 57 330 ha (57,33 km2). Powiat ma charakter typowo 
rolniczy.  
 
Według danych ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, w 2013 roku większość powierzchni - 45 562 
ha (79,5% ogółu) stanowiły użytki rolne, w tym:  
 

• 39 308 (68,6%) zajmują grunty orne,  

• 3 877 ha (6,7%) zajmują łąki,  

• 1 819 ha  (3,2%) zajmują pastwiska,  

•  558 ha (1,0%) zajmują sady.  
 
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosiła 8 807,0 ha (15,4%).  
 
Grunty pod wodami zajmowały ogólną powierzchnię 288 ha (bez rowów). Około 147 ha zajmowały 
rowy.  
 
Powierzchnia terenów zurbanizowanych to 1 275 ha (tereny niezabudowane, rekreacyjno - 
wypoczynkowe, użytki kopalne). Powierzchnia terenów komunikacyjnych wynosiła 1 138 ha. 
 
Wskaźnik urbanizacji powiatu zwoleńskiego wynosi 21,95%. 
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Zabudowa i zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych miejscowości tworzy różnorodne układy 
dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Przeważają układy liniowe, o zabudowie skupionej wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych. Na terenie powiatu występuje także rozproszone osadnictwo wiejskie 
o jednorodnej funkcji zabudowy zagrodowej. Najwięcej zabudowy wielorodzinnej występuje na 
terenie miasta Zwoleń. 
 

 

Rysunek 14. Rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej na terenie 
powiatu zwoleńskiego (zabudowania zaznaczone kolorem fioletowym). Źródło: wwww.targeo.pl 

 
Na terenie powiatu znajduje się 10 582 budynków (dane GUS według stanu na dzień 31.12 2013 r.),  
w przeważającej większości należących do osób fizycznych. Zasoby mieszkaniowe powiatu to  
w większości mieszkania indywidualne i gospodarstwa rolne. Uzupełnienie stanowi zabudowa 
jednorodzinna oraz małe domy wielorodzinne.  
 
Ogół zasobów mieszkaniowych w powiecie zwoleńskim liczy 11 898 lokali, które zajmują 
powierzchnię użytkową 967 864 m2. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 81,3 m2  
(w tym przypadająca na jedną osobę - 26,1 m2). W mieszkaniach znajduje się przeciętnie 3,6 izb, a na 
1 izbę przypada 1,04 osób (a na jedno mieszkanie przypada 3,46 osób). 
 
Aktualnie istniejącą sytuacje mieszkaniową na terenie powiatu zwoleńskiego cechuje niedostateczny 
wciąż poziom wyposażenia mieszkań w podstawowe urządzenia, głównie na terenach wiejskich 
powiatu (brak sieci gazowej na obszarze gmin: Tczów, Kazanów, Przyłęk, słaby rozwój sieci 
kanalizacyjnej i wodno – ściekowej).  
 
3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA POWIATU 
 
Gospodarka wodno-ściekowa 
 
Podstawowe źródło zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych stanowią wodociągi zbiorowe, 
studnie głębinowe i studnie kopane. Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie 
powiatu zwoleńskiego jest zróżnicowany – część gmin praktycznie zakończyła proces 
wodociągowania, zaś dla części gmin budowa sieci jest jednym z ważniejszych zadań.  
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W 2012 r. długość sieci wodociągowej na terenie powiatu  wynosiła 540,5 km (dane: GUS, Bank 
Danych Lokalnych, 2014 r.). Najlepiej rozbudowaną sieć wodociągową mają gminy: Przyłęk, Zwoleń 
i Policzna. Najkrótsza sieć występuje w gminach: Kazanów i Tczów.  
 
Liczba połączeń sieci wodociągowej do budynków wynosiła 6 788 sztuk. Najwięcej przyłączy 
funkcjonuje w gminie Zwoleń, a najmniej w gminie Kazanów. 
 
W powiecie zwoleńskim z wodociągu korzysta 58,9% mieszkańców. W mieście Zwoleń z wodociągu 
korzysta 81,5% osób, a na terenach wiejskich powiatu - jedynie 52,5%. 
 
W 2012 r. siecią wodociągową dostarczono gospodarstwom domowym 680,1 dam3 wody, a wskaźnik 
zużycia wody na jednego mieszkańca wyniósł 18,3 m3/rok. 
 
Charakterystykę gospodarki wodno-ściekowej gmin powiatu zwoleńskiego przedstawiono  
w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej gmin powiatu zwoleńskiego (według stanu 
na dzień 31.12.2012 r. - z uwzględnieniem dostępnych danych za 2013 r.) 

Parametr Powiat 
zwoleński 

Gmina 
Kazanów 

Gmina  
Policzna 

Gmina  
Przyłęk 

Gmina  
Tczów 

Gmina  
Zwoleń 

Długość sieci wodociągowej w 
km 

540,5 50,6 131,3 153,3 63,4 141,9 

Połączenia do sieci 
wodociągowej  

6788 693 1236 1466 1082 6691 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym za 
pośrednictwem sieci 
wodociągowej w dam3 

680,1 75,0 100,0 119,3 130,4 255,4 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej w % 

58,9 42,3 54,2 61,4  71,9 60,2 

Zużycie wody na 1 mieszkańca w 
m3/rok (pobór z sieci 
wodociągowej) 

18,3 16,1 17,3 18,7 26,7 16,6 

Długość sieci kanalizacyjnej w 
km 

123,6 7,2 24,4 0 60,5 31,5 

Połączenia do sieci 
kanalizacyjnej w km 

2372 206 396 0 558 1212 

Ścieki odprowadzone siecią 
kanalizacyjną w dam3 

370,0 25,0 76,0 0 49,0 220,0 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej w % 

29,2 14,6 28,7 0 42,1 41,9 

Liczba oczyszczalni komunalnych 5 1 2 0 1 1 

Przepustowość oczyszczalni 
biologicznych w  m3/dobę 

3070 110 290 0 120 2550 

Ścieki oczyszczane w 
oczyszczalniach w dam3/rok 

370 25 76 0 49 220 

Ludność korzystająca z 
oczyszczalni ścieków (%) 

35,5 16,0 35,3 0 46,0 52,8 

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014 r. 
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W wielu gospodarstwach występują ujęcia przydomowe – studnie kopane, będące niekiedy głównym 
źródłem zaopatrzenia w wodę lub też stanowiące uzupełnienie w zaopatrzenie w wodę na cele 
gospodarczo – rolnicze w gospodarstwach już zwodociągowanych. 
 
Sieć kanalizacyjna powiatu jest gorzej rozwinięta, niż sieć wodociągowa.   
 
Najlepiej sieć kanalizacyjna rozwinięta jest na terenie gminy Zwoleń, a w najgorzej na terenie gminy 
Przyłęk (brak sieci). Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu wynosiła w 2012 r. 
123,6 km. Funkcjonowało 2 372 przyłącza sieci do budynków. W 2013 roku siecią kanalizacyjną 
odprowadzono 370 dam3 ścieków.  
 
Na terenie powiatu funkcjonuje 5 biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 3 070 
m3/dobę. Ludność korzystająca z oczyszczalni wynosiła w 2012 r. 35,5% populacji powiatu. 
 
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych znajdują się przy Zakładzie Garbarskim „Maltan” S.J.  
w Zwoleniu, Spółdzielni Mleczarskiej w grajewie Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Zwoleniu 
 i Fabryce Wyrobów Metalowych „Brat-Met” Sp. z o.o. w Zwoleniu. Są to oczyszczalnie mechaniczno-
biologiczne. 
 
Zaopatrzenie w ciepło 
 
Na terenie powiatu centralna sieć cieplna jest słabo rozwinięta, co wynika przede wszystkim  
z ekstensywnej zabudowy i formy własności obiektów mieszkalno-użytkowych. Generalnie, każdy 
budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiadają swoje źródła ciepła. Funkcjonuje jedynie  
8 większych kotłowni, tym 2 należące do spółdzielni mieszkaniowych, dostarczających ciepło  
w sposób zorganizowany.  Większość z nich znajduje się na terenie miasta Zwoleń. Długość sieci 
cieplnej przesyłowej wynosi jedynie 0,9 km, a z przyłączami do budynków - 1,1 km (dane: GUS, Bank 
Danych Lokalnych, 2014 r.). Kubatura budynków ogrzewanych centralnie wynosiła w 2012 roku 192,6 
dam3, w tym 189 dam3 stanowiły budynki mieszkalne należące do spółdzielni mieszkaniowych,  
a 0,6 dam3 - budynki mieszkalne prywatne. 
 
Poza tym, na terenie powiatu funkcjonuje szereg małych kotłowni lokalnych, opalanych różnymi 
materiałami, jak: węgiel, koks, drewno, gaz, olej opałowy. Kotłownie lokalne znajdują się przeważnie 
w obiektach użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodki zdrowia, banki, urzędy gmin, obiekty kultury 
itp. 
 
W mieście Zwoleń dominuje ogrzewanie gazowe oraz tradycyjne węglowe, na terenach wiejskich  
powiatu zdecydowanie przeważa ogrzewanie węglowe, przy znikomym udziale ogrzewania 
gazowego,  które jest uważane za najbardziej ekologiczne. Na terenie powiatu zwoleńskiego jest  
434 gospodarstw domowych, wykorzystujących gaz do celów grzewczych - w gminach Zwoleń  
i Policzna. 
 
Zaopatrzenie w gaz 
 
Zasilanie powiatu gazem ziemnym odbywa się za pomocą gazociągu średniego ciśnienia relacji 
Bogucin-Zwoleń ze stacji gazowej I stopnia w Bogucinie. Administratorem sieci jest Mazowiecka 
Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Warszawska, Rejon Gazowniczy 
Radom. 
 
Długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła w 2012 r.  44,566 km, a liczba przyłączy sieci do 
budynków wynosiła 712 sztuk. Sieć gazowa najlepiej jest rozwinięta na terenie gmin: Policzna 
i Zwoleń (głównie miasto Zwoleń - na terenach wiejskich gminy sieć gazowa istnieje jedynie  
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w Strykowicach Górnych), natomiast w gminie Przyłęk nie ma sieci gazowej. Na terenie gmin 
Kazanów i Tczów istnieją niewielkie odcinki sieci gazowej.  
 
Odbiorcami gazu sieciowego na terenie powiatu były w 2012 r. 773 gospodarstwa domowe. 
Większość z nich zlokalizowana jest na terenie gminy Zwoleń - 617 gospodarstw domowych i gminy 
Policzna - 135 gospodarstw. Ogółem, odsetek mieszkańców korzystających z gazu sieciowego na 
terenie powiatu wynosił 6,0% (2 213 osób).W mieście Zwoleń z gazu korzystało 21% mieszkańców, 
a na terenach wiejskich powiatu - zaledwie 1,7%. 
 
Na pozostałym terenie powiatu mieszkańcy zaopatrują się w gaz propan-butan z wymiennych butli. 
Dostawcami gazu są indywidualne podmioty. Gaz sprzedawany jest z usytuowanych w różnych 
miejscach punktach sprzedaży gazu. 
 
Sieć gazowa na terenie powiatu jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowana.  
Pod względem technicznym istnieje możliwość dalszego rozszerzenia zasilania i uzbrojenia w gaz 
przewodowy nowych obszarów gminy. 
 
Zużycie gazu w 2012 roku wyniosło 836,6 tys.m3. Zużycie gazu na jednego mieszkańca wyniosło  
22,6 m3, a na jednego odbiorcę - 378,0 m3. 
 
Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 
Powiązania zewnętrzne powiatu w elektroenergetyce realizowane są za pomocą linii przesyłowych 
wysokiego napięcia 110 kV, zasilających jedną stację transformatorową GPZ 110/15 kV w Zwoleniu. 
Moc zainstalowana stacji wynosi 26 MVA. Obiekt jest obciążony średnio w 22% (w szczycie do 35%). 
 
GPZ posiada wnętrzową rozdzielnię średniego napięcia o 32 polach, w tym 2 pola są rezerwowe. 
Z rozdzielni tej wyprowadzone jest 19 ciągów liniowych o łącznej długości 510,5 km (w tym 22,1 km 
linii kablowych), zasilających 385 stacji transformatorowych 15/0,4 kV w posiadaniu „ZEORK”  
i 21 stacji, których właścicielami są odbiorcy prądu. Łączna moc transformatorów zainstalowanych na 
tych stacjach wynosi 32,9 MV A. Obciążenie na stacjach Rejonowego Zakładu Energetyki w Zwoleniu 
wynosi ok. 24%.  
 
Wiek w/w linii to: 
 

• 194,5 km linii napowietrznych i 13,03 km kablowych w wieku do 15 lat 

• 190,6 km linii napowietrznych i 7,66 km kablowych w wieku od 15 do 30 lat j 

• 103,3 km linii napowietrznych i 0,41 km kablowych w wieku pow. 30 lat. 
 
Rozmieszczenie jak i ilość tych urządzeń w pełni zaspokaja obecne potrzeby i jest wystarczająca. 
 
Powiat przecinają także linie przesyłowe wysokiego napięcia 220 kV relacji Rożki-Puławy oraz 400kV 
relacji Kozienice-Ostrowiec Świętokrzyski. Administratorem wymienionych sieci jest Rejon 
Energetyczny Najwyższych Napięć w Radomiu. Natomiast sieci elektroenergetyczne średniego 
i niskiego napięcia pozostają w gestii Rejonowego Zakładu Energetycznego w Skarżysku-Kamiennej. 
 
3.7. SYTUACJA GOSPODARCZA 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonowało w 2013 roku 1 985 podmiotów gospodarczych 
(dane GUS, Bank Danych Lokalnych 2014 r.). Przewagę stanowiły podmioty działające w sektorze 
prywatnym - było ich 1 897 sztuk. W sektorze publicznym działało 88 podmiotów. W największej 
ilości działały zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 1 626 podmiotów. 
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Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w gminie Zwoleń (szczególnie na terenie miasta 
Zwoleń) - 1 060 sztuk, co stanowiło 53,4% wszystkich podmiotów na terenie powiatu. W gminie  
Kazanów działały 262 podmioty, w gminie Policzna - 265 podmiotów, w gminie Przyłęk  
- 214 podmiotów, a w gminie Tczów - 197 podmiotów gospodarczych. 
 
Powiat zwoleński jest powiatem, w którym dominują funkcje rolnicze. Głównymi funkcjami 
zewnętrznymi poszczególnych gmin jest produkcja rolna, a tylko w niewielkim zakresie – produkcja 
nierolnicza. Wyjątkiem jest tu gmina miejsko-wiejska Zwoleń. W poszczególnych sekcjach gospodarki 
dominują różne formy działalności usługowej, przede wszystkim podmioty handlowe oferujące usługi 
oraz podmioty funkcjonujące w branży budowlanej. Nieco mniejszą pozycję stanowi działalność 
produkcyjna czy obsługa nieruchomości i przedsiębiorstw. 
 
Specyfika gminy miejsko-wiejskiej Zwoleń, sprawia, że w przeciwieństwie do pozostałych gmin 
powiatu występuje tu dosyć znaczna ilość stosunkowo dużych podmiotów gospodarczych. Dominują 
podmioty zajmujące się handlem.  
 

 
Rysunek 15. Zakład przemysłowy w Zwoleniu 

(źródło: tu.andy.at, www.panoramio.com) 
 
W gminie Kazanów zdecydowanie dominują podmioty zajmujące się handlem i działalnością z zakresu 
szeroko rozumianego budownictwa. 
 
W gminie Policzna dominują podmioty gospodarcze zajmujące się handlem. Są to jednak 
w większości niewielkie jednostki.  
 
W gminie Przyłęk dominują podmioty działające w handlu i branży budowlano-remontowej. Znaczną 
ilość podmiotów reprezentuje także transport i usługi na rzecz rolnictwa.  
 
Największymi podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w gminie Tczów są zakłady handlowe 
i zakłady produkcyjne. 
 
Od lutego 1999 r. funkcjonuje Zwoleńskie Stowarzyszenie Gospodarcze, powołane w celu współpracy 
ludzi biznesu z władzami powiatowymi, administracją rządową i samorządami gmin. Jego zadaniem 
jest również promocja powiatu zwoleńskiego. 
 
Rolnictwo 
 
W powiecie zwoleńskim funkcjonuje około 7 800 gospodarstw rolnych, z których większość prowadzi 
działalność rolniczą. Produkcja roślinna opiera się głównie na uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, 
truskawek, krzewów oraz warzyw gruntowych. Najwięcej jest gospodarstw, których powierzchnia 
wynosi do 5 ha.  
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Produkcja rolna powiatu obejmuje również chów trzody chlewnej i bydła oraz w niewielkim stopniu 
drobiu. 
 
W przeważającej części gospodarstw preferuje się tradycyjne metody upraw i hodowli. 
 
3.8. TURYSTYKA I REKREACJA 
 
Teren powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem i cennymi walorami 
przyrodniczymi, z tego względu ma duży potencjał dla rozwoju turystyki, agroturystyki i wypoczynku. 
Jest to również rejon  predysponowany do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
 
Znaczne walory przyrodnicze posiada Obszar Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Dolina Rzeki 
Zwolenki”, stosunkowo mało przekształcony przez działalność człowieka, obejmujący dolny, nizinny 
odcinek rzeki Zwolenki o długości 12 km.  
 
Na terenie Nadleśnictwa Zwoleń (Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”) znajduje się 
ścieżka przyrodniczo-leśna „Miodne” i służy jako obiekt edukacji przyrodniczo-leśnej oraz turystyce. 
Na trasie ścieżki znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Miodne” i „Ługi Helenowskie” oraz kilka 
pomników przyrody – stare dęby i buki. Fragment ścieżki, około 600 m, przebiega przez siedliska 
wilgotne w rezerwacie „Ługi Helenowskie” wzdłuż największego bagna w Puszczy Kozienickiej, 
zwanego „Wielkim Ługiem”. Całkowita długość ścieżki wynosi ok. 3,5 km, a jej przebieg oznakowany 
jest strzałkami koloru białego na zielonym tle od początku do końca trasy. Na całej długości ścieżki 
znajduje się 15 przystanków tematycznych i trzy miejsca wypoczynku. 
 
Do walorów turystycznych powiatu zalicza się miejscowość Sycyna, która jest związana z życiem Jana 
Kochanowskiego.  
 
Przez powiat przebiegają oznakowane szlaki turystyczne: 
 

• Szlaki piesze: 
- szlak żółty - Czarnolas-Policzna-Sucha-Linów – nadleśnictwo Zwoleń. Największa atrakcją jest 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. 
- szlak niebieski - biegnie od Janowca (woj. lubelskie) poprzez lasy Polesia Wojszyńskiego. Na trasie 

szlaku poza atrakcjami przyrodniczymi liczne zabytki: Janowiec, Czarnolas, Gródek, Kozienice  
i Trzebień.  

 

• Szlaki rowerowe: 
- żółty - Lesiów PKP-Czarnolas. Długość 36,8 km. 
- czerwony - Bartodzieje-Czarnolas. Długość całkowita 46 km. 
- niebieski – Bałtów- Janowiec – Czarnolas. Długość ok. 30 km 
- ścieżka rowerowa „Miodne” - rozpoczyna się od siedziby Nadleśnictwa położonej w miejscowości 

Miodne przy trasie Radom-Zwoleń. Trasa rowerowa przebiega przez południową część Puszczy 
Kozienickiej. Długość ścieżki wynosi około 18 km. 

 
Gminy wchodzące w skład powiatu zwoleńskiego przystąpiły do realizacji projektu pod nazwą: 
„Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”. Projekt zakłada wytyczenie i zbudowanie sieci szlaków 
rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą noclegowo – gastronomiczną, zaś przebieg głównych 
tras rowerowych ma nawiązywać do istniejącej już i rozbudowywanej europejskiej sieci szlaków oraz 
do zielonych szlaków rowerowych, wzorowanych na amerykańskich Greenways.  
 
Do celów rekreacyjnych, wypoczynkowych i kąpieliskowych wykorzystywany jest zalew  
o powierzchni 4 ha, zlokalizowany przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Zwoleniu.  
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Pomimo sporego potencjału działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego 
na terenie powiatu prowadzona jest na małą skalę, przede wszystkim z powodu braku rozwiniętej 
infrastruktury technicznej, zaplecza kulturalno-rozrywkowego i obiektów rekreacyjno-sportowych. 
Baza noclegowa obejmuje m.in.: Motel MOGADOR we Florianowie, Zajazd Agroturystyczny „Bar pod 
Sosnami” w Rudkach, Zajazd Agroturystyczny „Brzozowy Raj” w Podzagajniku, Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Zwoleniu (własność MKS „Zwolenianka”) oraz hotel z restauracją w Zwoleniu przy  
ul. Puławskiej. W powiecie działa kilka gospodarstw agroturystycznych. Znajdują się one w Lucimi, 
Zwoleniu, Mostkach i Czarnolesie. 
 

 
Rysunek 16. Domki kempingowe MGOSiR w Zwoleniu (źródło: portal-zwolen.pl) 

 

 
Rysunek 17. Zalew w Zwoleniu (źródło: www.zwolen.pl) 

 
W 2013 roku na terenie powiatu zwoleńskiego udzielono ogółem 775 noclegów, w tym 91 turystom 
zagranicznym. Z noclegów skorzystały łącznie 593 osoby, w tym 91 osób z zagranicy (GUS 2014 r.). 
 
3.9. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 
 
Powiat zwoleński ma dobre połączenia komunikacyjne z całą Polską. Podstawowy układ 
komunikacyjny oparty jest o drogi krajowe i wojewódzkie, zapewniające nie tylko najważniejsze 
relacje w połączeniach zewnętrznych, ale również wewnątrz obszaru powiatu. Uzupełnieniem sieci 
podstawowej są drogi powiatowe i gminne, które w sposób bezpośredni lub pośredni stanowią 
powiązania ośrodka powiatowego z siedzibami gmin, ośrodków gminnych między sobą, a także 
z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i innymi województwami. 
 
Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym w ujęciu ponadregionalnym jest droga krajowa nr 12 
łącząca Lublin z Łodzią. Jest to droga w klasie drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP) i przenosi 
znaczny ruch tranzytowy.  
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W zakresie powiązań wewnątrzregionalnych istotną rolę pełni ciąg komunikacyjny drogi krajowej nr 
79, łączący Warszawę z Tarnobrzegiem. Droga ta, w klasie drogi głównej, formuje oś północ-
południe, tworząc najdogodniejsze powiązanie powiatu z Warszawą.  
 
Drogi krajowe przebiegające przez powiat zwoleński mają łączną długości 47 km. Gęstość dróg 
krajowych przypadająca na 100 km2 wynosi 8,23 km. 
 
Obie drogi krajowe krzyżują się w środku miasta Zwoleń, co jest bardzo dużym utrudnieniem 
komunikacyjnym ze względu na duży ruch pojazdów ciężarowych na kierunku wschód-zachód. 
Średnie natężenie ruchu na drogach krajowych na tym obszarze wynosi 8 - 12 tys. pojazdów 
umownych na dobę. 
 
Dominujące kierunki ruchu tranzytowego to Radom-Lublin i Warszawa-Sandomierz.  
 
Uzupełniające powiązania drogowe powiatu z otoczeniem, realizowane są za pomocą dróg 
wojewódzkich nr 733 oraz 787. Łączna długość w/w dróg na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi 
23,13 km. 
 

 

Rysunek 18. Układ drogowy powiatu zwoleńskiego (źródło: google maps) 
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Łączna długość dróg powiatowych na terenie powiatu wynosi 249,025 km. Średnie natężenie ruchu 
na tych drogach wynosi: 200 – 1000 pojazdów umownych na dobę. Gęstość dróg powiatowych 
przypadająca na 100 km2 wynosi 43,58 km. Jednostką odpowiedzialną za drogi powiatowe jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu. 
 
Całkowita długość sieci dróg gminnych na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi 498,3 km, z czego 
większość z nich posiada nawierzchnię gruntową lub tłuczniową. Pomimo bieżących modernizacji 
stan dróg jest nadal niezadowalający. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego znajduje się 19 mostów (z czego 4 znajduje się na drodze krajowej 
nr 79 i 2 na drodze krajowej nr 12) oraz 234 przepusty drogowe. Stan techniczny mostów jest 
zadawalający. 
 
W powiecie zwoleńskim nie ma żadnych linii kolejowych oraz dworców kolejowych. 
 
Miasto Zwoleń posiada połączenia autobusowe z Lublinem, Warszawą, Radomiem, Katowicami, 
Łodzią, Lipskiem, Kozienicami, Puławami, Wrocławiem, Opolem, Kielcami i Ostrowcem 
Świętokrzyskim. Obsługiwane są przez PKS i firmy prywatne. 
 
Dynamicznie rozwija się transport indywidualny. Pomimo wzrostu liczby samochodów 
indywidualnych nie wpływa to negatywnie na poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu, 
ale powoduje problemy z miejscami do parkowania, szczególnie na obszarze miasta Zwolenia.  
 

4. DZIAŁANIA STRETEGICZNE DLA POWIATU ZWOLE ŃSKIEGO  
DO 2018 ROKU 

 
Zagadnienia związane z ochroną środowiska są od wielu lat nieodłącznym elementem procesów 
rozwojowych powiatu zwoleńskiego i jego poszczególnych gmin. Poniższe cele, priorytety, kierunki 
działań i zadania stanowią w znacznej mierze kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych kierunków 
działań realizowanych w powiecie i jego gminach.  
 
Cele i zadania odnoszą się do różnych dziedzin środowiska i zgodnie z układem Polityki ekologicznej 
państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 przedstawiono je w trzech rozdziałach: 
 

• ochrona zasobów naturalnych, 

• poprawa stanu środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, 

• kierunki działań systemowych. 
 
Przedstawione poniżej cele i kierunki działań będą obowiązywać w perspektywie krótkoterminowej - 
czteroletniej (lata 2014 – 2017) oraz w perspektywie długoterminowej ośmioletniej (lata 2018-2021). 
 
4.1. NADRZĘDNY CEL PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ZWOLEŃSKIEGO  
 

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego sformułowano następująco: 

 

Dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój powiatu zwoleńskiego 
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4.2. PRIORYTETY EKOLOGICZNE 
 
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie powiatu, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty 
prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu zwoleńskiego na lata 2014 - 
2021 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych 
i środowiskowych. 
 

Kryteria o charakterze organizacyjnym 

• konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych lub wymogów dokumentów 
wyższego rzędu,  

• wymiar przedsięwzięcia (preferowany ponadlokalny i publiczny), 

• spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju. 
 

Kryteria o charakterze środowiskowym 

• zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w Polityce ekologicznej państwa, 

• zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska, 

• zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających z dokumentów 
strategicznych dla powiatu zwoleńskiego i dokumentów wyższego rzędu, 

• skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 
oczekiwanym, 

• możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. 
 
Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele i zadania priorytetowe dla 
powiatu zwoleńskiego: 
 

Priorytet 1 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności odprowadzaniu 

i oczyszczaniu ścieków 

 

Priorytet 2 
Ograniczanie niskiej emisji do powietrza 

 

Priorytet 3 
Ochrona istniejących walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

 

Priorytet 4 
Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

 

Priorytet 5 
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy poprzez zróżnicowanie edukacji 

ekologicznej 

 

Priorytet 6 
Poprawa funkcjonalności  systemu gospodarki odpadami 
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Wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w pozostałe 
zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są 
ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub 
ochroną pozostałych. 

5. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE 
UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY 

 
5.1.  OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 
5.1.1. Stan wyjściowy 

 
Powiat zwoleński jest jednostką administracyjną o dużym udziale obszarów prawnie chronionych, 
a także regionem naturalnych krajobrazów.  
 
Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2008) gmina Zwoleń zaliczana jest do 
jednostki E.3b.7.h: 
 

• Działu Mazowiecko-Poleskiego, 

• Okręgu Równiny Radomskiej, 

• Jednostki Radomsko - Zwoleńskiej. 
 

 

 

 

 

Rysunek 19. Rejon gminy Zwoleń na 
mapie potencjalnej roślinności 
naturalnej (według: Matuszkiewicz W., 
IGiPZ PAN Warszawa 2008 r., 
 źródło: http://www.igipz.pan.pl) 

 
Na terytorium powiatu występują różne typy ekosystemów odmiennych pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym. Są to zarówno ekosystemy naturalne, jak i półnaturalne, przy czym 
do najważniejszych zalicza się: 
 

• zwarte kompleksy leśne, 

• roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 

• trawiastą roślinność pastwisk, 

• siedliska drzewiaste i krzewiaste wokół zbiorników wodnych, 

• zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej, 

• alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej, 
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• zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy, 

• zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach 
przydrożnych, 

• kępowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszące zabudowie lub stanowiące skupienia 
śródpolne, 

• rośliny kultur rolniczych z charakterystycznym składem gatunkowym. 

• roślinność ruderalną, występującą w miejscach o intensywnej zabudowie. 
 
Najcenniejsze obiekty i obszary powiatu zwoleńskiego zostały objęte ochroną prawną. Na terenie 
powiatu powierzchnia obszarów prawnie chronionych (bez obszarów sieci Natura 2000) wynosiła 
w 2013 roku 6 315,8 ha, co stanowiło 11% powierzchni powiatu (według GUS, Bank Danych 
Lokalnych, 2014 r.).  
 
Na terenie powiatu wydzielono (dane z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, 
crfop.gdos.gov.pl, dostęp na dzień: 19.08.2014 r.): 
 

• 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 261,7 ha, 

• 1 park krajobrazowy o powierzchni 2 517,1 ha, 

• 1 obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 3 592,0 ha, 

• 9 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 39,1 ha, 

• 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 22,6 ha, 

• 5 obszarów sieci Natura 2000. 
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Rysunek 20. Obszary prawnie chronione na terenie powiatu zwoleńskiego 
(www.wrotamazowsza.pl) 

Rezerwaty przyrody 
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwat ustanawiany jest 
na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego zlokalizowane są cztery rezerwaty. Do dnia 20.08.2014 r. żaden  
z nich nie miał ustanowionego planu ochrony. 
 
Rezerwat "Ługi Helenowskie" – o powierzchni 93,56 ha. Rezerwat położony jest na obszarze gminy 
Pionki i Zwoleń,  około 1,5 km na północ od miejscowości Podgóra, leżącej przy drodze Radom - 
Puławy. Rezerwat składa się z kompleksu leśnego i bagiennego, został ustanowiony w 1985 roku dla 
ochrony siedlisk bagiennych i torfowisk, w tym obszaru źródliskowego rzeki Zwolenki oraz strefy 
wododziałowej rzek Zagożdżonki, Radomki i Zwolenki (zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego, M.P. z 1985 r. Nr 7, poz. 60). Największe bagno zwane Wielkim Ługiem (lokalna nazwa 
bagna) zajmuje powierzchnię ponad 25 ha i należy do największych bagien na terenie Puszczy 
Kozienickiej. Ogółem, bagna na terenie rezerwatu zajmują powierzchni 44,75 ha.  
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Rysunek 21. Mapa rezerwatów przyrody "Miodne" i "Ługi Helenowskie" 

 (źródło: www.globalmapper.com.pl 
 
Cały obszar jest ciekawy krajobrazowo, unikalny typ krajobrazu przypomina tundrę. Jest ostoją dla 
ptactwa wodnego i drobnej zwierzyny. Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała występowanie na tym 
obszarze 14 zespołów i zbiorowisk torfowiskowych i bagiennych oraz 5 typowo leśnych. Najczęściej 
spotykanym zbiorowiskiem leśnym jest bór wilgotny, następnie typy: bór mieszany wilgotny, bór 
świeży wilgotny. W rezerwacie stwierdzono niewielki płat zespołu jeżogłówki najmniejszej - 
stanowiącego na tym terenie rzadki element o borealno-oceanicznym typie zasięgu. Najcenniejszym 
typem roślinności bagiennej rezerwatu, ze względu na obfite występowanie rzadkich w tej części 
Polski gatunków jest zespól przygiełki białej z licznie występującymi rzadkimi gatunkami roślin - 
bagnicy torfowej i rosiczki okrągłolistnej. Spośród innych rzadkich gatunków spotyka się  
w rezerwacie: wąkrotę zwyczajną, tarczycę nitkowatą, żurawinę błotną i bagno zwyczajne.  
W rezerwacie znajduje się oznakowana ścieżka dydaktyczna. 
 

 
Rysunek 22. Rezerwat Ługi Helenowskie"  

(źródło: www.globalmapper.com.pl) 

 
Rysunek 23. Okrągły Ług w Rezerwacie 

"Ługi Helenowskie"  
(źródło: www.lodz.lasy.gov.pl) 
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Rezerwat "Miodne" - o powierzchni 20,38 ha został utworzony w 1985 roku dla ochrony unikalnej 
ostoi buka zwyczajnego na północnej granicy jego zasięgu karpackiego (zarządzenie MLiPD, M.P. 
z 1985 r. Nr 7, poz. 60). Położony jest na terenie gminy Zwoleń, około 150 m od przystanku PKS 
„Podgóra” przy szosie Radom – Zwoleń.  
 

 
Rysunek 24. Rezerwat "Miodne"  

(źródło: przyroda.radom.pl) 

Znajdują się tu stanowiska leśne grądu 
i boru mieszanego (dąb, sosna, jodła, buk). 
Ponadto, można tu znaleźć 
wielogatunkowe drzewostany z bukami 
i  dębami. Spośród wielu gatunków roślin 
chronionych można tu spotkać turzycę 
orzęśnioną, perłówkę zwisłą, gajowca 
żółtego, fiołka leśnego, a także bluszcz 
pospolity. Nazwa rezerwatu wiąże się  
z silnie rozwiniętym w Puszczy Kozienickiej 
bartnictwem. 
 
 

 
Do najczęściej spotykanych zwierząt należą: sarna, dzik, lis, wiewiórka, myszołów zwyczajny, dzięcioł 
duży i średni, śpiewak, jaszczurka zwinka, żmija, rzekotka drzewna i ropucha szara. W rezerwacie 
wyznaczono oznakowaną ścieżkę dydaktyczną. 
 
Rezerwat „Okólny Ług”  - o powierzchni 168,94 ha został utworzony w 2001 roku (rozporządzenie nr 
258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2001 r.). Obiekt położony jest we wschodniej 
części gminy Policzna na terenie wsi Antoniówka i Patków oraz na terenie gminy Pionki - wieś Sucha, 
Nadleśnictwo i obręb Zwoleń. Jest to jedno z nielicznych miejsc o naturalnym typie krajobrazu  
w regionie. Obszar rezerwatu stanowi torfowisko przejściowe i wysokie z licznymi, różnej wielkości 
torfiankami (o powierzchni od kilku m2 do 50 ha), które utworzyły się w miejscach 
dawnegopozyskiwania torfu. Przy wyższym stanie wody obszar ten jest niedostępny dla człowieka.  
W rezerwacie stwierdzono 167 gatunków  roślin naczyniowych, wśród których 33 gatunki stanowią 
rośliny rzadko spotykane w Polsce m.in. rosiczki, żurawiny, bagno i liczne gatunki turzyc, a 4 gatunki 
podlegają ochronie całkowitej. Fauna „Okólnego Ługu" to głównie mięczaki, płazy, gady i ptaki. 
Występuje tu około 30 gatunków ważek, paź królowej, żuraw, rycyk, krzywodziób, bąk, bączek, 
kobuz, bocian czarny i płaskonos, cyraneczka i cyranka oraz żmija zygzakowata i zaskroniec. 
Największą osobliwością jest żółw błotny, wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt". 
Torfowisko położone jest w obszarze największych deficytów wodnych w Polsce, gdzie występują 
duże wahania poziomu wód podziemnych. Rezerwat stanowi obszar retencyjny i oddziałuje także na 
tereny przyległe. Rezerwat „Okólny Ług" jest ostoją przyrody uwzględnioną w systemie CORINE 
(europejski system koordynacji informacji o środowisku). 
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Rysunek 25. Położenie rezerwatu "Okólny Ług" (źródło: http://przyroda.radom.pl) 

 

 

Rysunek 26. Krajobraz w rezerwacie "Okólny Ług" w Leśnictwie Patków  

(źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl) 

Rezerwat „Borowiec” - o powierzchni 57,3 ha utworzono w 1990 roku na terenie gminy Przyłęk  
w miejscowości Andrzejów (zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1990 r. (Monitor Polski 1990, nr 48, poz. 366). Rezerwat obejmuje 
fragment doliny rzeki Zwolenki. Celem ochrony jest zachowanie w niezmienionym stanie rzeki 
Zwolenki, jej doliny i terenów przyległych, będących ostoją wielu rzadkich i chronionych zwierząt 
błotno-wodnych między innymi żółwia błotnego. Teren rezerwatu stanowi mozaikę biotopów. 
Największą powierzchnię zajmują zbiorowiska łąkowe, są tu kępy wierzb oraz laski olszowe. Flora 
i fauna jest bardzo bogata - występują tu 234 gatunki roślin naczyniowych, 64 gatunki mięczaków, 
17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 3 gadów, 19 ssaków i 81 gatunków ptaków (w tym 79 
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lęgowych). Wśród wymienianych gatunków wiele zostało wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt. W trakcie inwentaryzacji przyrodniczych na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 
ponad dwustu gatunków roślin naczyniowych, 64 gatunków mięczaków, 17 gatunków ryb,  
10 gatunków płazów, 3 gatunków gadów, 19 ssaków i 81 gatunków ptaków (w tym 79 lęgowych). 
Wśród szczególnie rzadkich gatunków jest żółw błotny i turzyca nitkowata. 
 

 

Rysunek 27. Położenie rezerwatu "Borowiec" (źródło: http://przyroda.radom.pl) 

 

 

Rysunek 28. Rezerwat "Borowiec" (źródło: http://przyroda.radom.pl) 
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Park krajobrazowy  
 
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru 
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. 
 
Północno-zachodni fragment powiatu zwoleńskiego znajduje się w obszarze Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby, który utworzono uchwałą Nr XV/70/83 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28.06.1983 r. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje 
26 233,83 ha z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go 
przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku 
utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne. Lasy zajmują 
ponad 90% powierzchni parku, otulina obejmuje także przyległe i położone na polanach obszary 
rolnicze.  
 
Kozienicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną znajduje się na terenie 11 gmin. 
 
Z terenem Parku w dużej części pokrywa się obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy 
Kozienickiej”. Został utworzony w 1994 roku na powierzchni 29 927 ha na terenie Nadleśnictwa 
Kozienice i części nadleśnictw Radom i Zwoleń. 
 

 

Rysunek 29. Leśno - polny krajobraz Puszczy Kozienickiej  (źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl) 
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Rysunek 30. Mapa Kozienickiego Parku Krajobrazowego 

 
Obszar chronionego krajobrazu 
 
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie 
obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. W Polsce 
istnieje 450 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują 23,5% powierzchni kraju. Obszary 
chronionego krajobrazu są bardzo słabą formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. 
Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza 
podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska 
i niszczenia środowiska naturalnego).  
 
Na terenie Puszczy Kozienickiej, w części wchodzącej w obszar gminy Zwoleń utworzono Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Zwolenki”. Obejmuje on powierzchnię 5 040 ha. Teren ten, 
zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu rzeczki, odznacza się szczególnie dużymi walorami 
przyrodniczymi i krajobrazowymi. Rzeka, silnie meandrując w wąskiej dolinie, tworzy malownicze 
zakola. W dolinie rzeczki, posiadającej liczne torfianki, ukształtował się niepowtarzalny układ 
specyficznych środowisk, nie występujących w innych dolinach rzecznych w regionie.  
 
W tarasie zalewowym zachowały się zbiorowiska leśne rzadko spotykane w innych częściach Polski. 
Są to fragmenty olsów oraz lasów łęgowych. Wysokie zbocza doliny porastają zbiorowiska 
kserotermiczne z licznymi rzadkimi gatunkami roślin. Bogactwo faunistyczne to przede wszystkim 
ptaki - na terenie doliny gniazduje ok. 80 gatunków Na terenie tym występuje ponad 19 gatunków 



 35 

ssaków oraz około 19 gatunków reprezentujących herpetofaunę (m.in. rzekotka drzewna, żaba 
śmieszka, ropucha paskówka, grzebiuszka, kumak nizinny, padalec, jaszczurka żyworodna, zaskroniec, 
żmija itp.  
 
Ze względu na bogactwo gatunkowe i środowiskowe obszar został zaliczony do ważnych przyrodniczo 
obszarów o znaczeniu międzynarodowym -  do programu CORINE. Jego celem jest wyznaczenie 
i gromadzenie danych o terenach ważnych z punktu widzenia ochrony przyrodniczego dziedzictwa 
Europy. Dolina Zwolenki według CORINE jest siedliskiem unikatowej wartości. 
 

 

Rysunek 31. Wypełnione wodą doły potorfowe wzdłuż rzeki Zwolenki  

(źródło: http://www.lodz.lasy.gov.pl) 

Sieć obszarów NATURA 2000 
 
Jest to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem 
wyznaczenia tych obszarów (o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty Europejskiej) jest ochrona 
cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej. 
 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie 
z przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt ten wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo 
rad gmin.  
 
Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji 
Europejskiej: listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, szacunek dotyczący 
współfinansowania przez Wspólnotę ochrony obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym oraz listę obszarów 
specjalnej ochrony ptaków. 
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Rysunek 32. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu zwoleńskiego 
 (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
 
Natura 2000 obejmuje: 
 

• obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas-SPA) wyznaczone na podstawie 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. Dyrektywy Ptasiej dla 
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy, 
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• specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation-SAC) wyznaczone na podstawie 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
tzw. Dyrektywy Siedliskowej, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz 
siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy. 

 
Na obszarze powiatu zwoleńskiego (w jego części) ustanowiono do dnia 31.12.2013 r. pięć obszarów 
sieci Natura 2000: 
 
1. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  „Dolina Zwolenki”  o kodzie PLH 140006, 
2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  "Przełom Wisły w Małopolsce" o kodzie PLH 060045, 
3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Puszcza Kozienicka" o kodzie PLH 140035, 
4. Obszar Specjalnej Ochrony „Ostoja Kozienicka” o kodzie PLB 140013, 
5. Obszar Specjalnej Ochrony "Małopolski Przełom Wisły" o kodzie PLB 140006. 
 
Obszary te omówiono poniżej. 
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Zwolenki” zajmuje powierzchnię 2 379,3 ha. 
Obszar został zakwalifikowany do typu E, co oznacza, że graniczy z innym obszarem Natura 2000,  
ale się z nim nie przecina. Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gmin: Zwoleń 
i Przyłęk. 
 

 

Rysunek 33. Dolina Zwolenki (źródło: http://obszary.natura2000.org.pl) 

 
Obszar obejmuje dolinę rzeki Zwolenki, o wąskim (od 0,5 do 1,0 km) dnie wypełnionym torfem. 
Na stokach doliny gdzieniegdzie widoczna jest taras nadzalewowy, osiągający względną wysokość 2  - 
3 m. W ostoi występują również wydmy i obszary piasków przewianych. Obszar stanowi mozaikę 
siedlisk wodnych, podmokłych i suchych. Rzeka płynie spokojnie, tworząc zakola i starorzecza. 
Miejscami, na dnie doliny, spotyka się również zbiorniki wodne powstałe w wyniku wydobycia torfu. 
Łąki, znajdujące się w ostoi, w dużej części podlegają ekstensywnemu wykorzystaniu rolniczemu. 
W obszarze spotyka się również nieduże lasy sosnowe porastające zbocza doliny i olchowe, 
występujące w obniżeniach terenu. Teren stanowi bogatą mozaikę wzajemnie przenikających 
biotopów. Jest to jedna z najbogatszych i najcenniejszych ostoi flory i fauny charakterystycznej dla 
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terenów podmokłych. Stwierdzono tu występowanie 7 gatunków siedliskowych, w tym: bóbr, żółw 
błotny oraz 79 gatunków ptaków lęgowych, cennych z europejskiego punktu widzenia, są to m.in.: 
błotniak stawowy, derkacz, rybitwa czarna, zimorodek. Dodatkowo, ważne przyrodniczo na tym 
obszarze są zwierzęta prawnie chronione w Polsce m.in. łasica, kuna domowa, nornik, wiewiórka, 
ryjówka aksamitna, zając, chomik europejski, a z gadów ropucha i traszka. 
 
Zagrożeniem są okresowe i miejscowe zanieczyszczenia wód rzeki Zwolenki i zbiorników wodnych 
(dołów po eksploatacji torfu), a także zarastanie gatunkami drzewiastymi i krzewami nieużytkowych 
łąk i pastwisk oraz wycinanie zadrzewień. Także niekontrolowana swobodna penetracja turystyczna 
poza obszarem rezerwatu może przyczynić się do degradacji walorów przyrodniczych. 
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  "Przełom Wisły w Małopolsce" zajmuje powierzchnię 15 116,4 
ha. Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gminy Przyłęk. Obszar obejmuje 
przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Dolina Wisły 
posiada dużą wartość przyrodniczą, ponieważ jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, które 
zachowały się w stanie względnie naturalnym. W dolinie Wisły występują liczne starorzecza, łachy 
i zastoiska, piaszczyste wyspy oraz namuliska. Tereny te porastają rozległe zarośla wierzbowe oraz 
gdzieniegdzie płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar międzywala 
zajęty jest przez zarośla wierzbowe i łąki. W górnym biegu rzeki występują strome, wapienne  
i lessowe skarpy wznoszące się nawet do 90 m ponad doliną Wisły. Na stokach tych występują cenne 
murawy ciepłolubne, zwane murawami kserotermicznymi. Na terenie ostoi stwierdzono 11 rodzajów 
siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie 24% powierzchni ostoi. 
Największą powierzchnię zajmują użytkowane ekstensywnie łąki (11%) oraz lasy łęgowe i nadrzeczne 
zarośla wierzbowe (4%). Obszar ten obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze 
europejskiej, ważnej zarówno dla gatunków lęgowych, jak i migrujących. Spośród cennych dla UE 
gatunków ptaków występują tu: czapla biała i czapla nadobna, bocian czarny, bielik, kulon, mewa 
czarnogłowa oraz rybitwa wielkodzioba. Ostoja jest również siedliskiem żółwia błotnego oraz kilku 
cennych dla przyrody europejskiej gatunków ryb m.in. kozy, różanki i piskorza. Dolina Wisły uważana 
jest za korytarz ekologiczny rangi europejski, który umożliwia przemieszczanie się wielu gatunków 
zwierząt i roślin. 
 
Zagrożenie dla walorów przyrodniczych tego obszarów stanowią przede wszystkim zanieczyszczenie 
wód Wisły, zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy, projekt regulacji rzeki Wisły.  
 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Puszcza Kozienicka" zajmuje powierzchnię 28 230,4 ha. 
Na terenie powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gmin Policzna i Zwoleń. Ostoja obejmuje 
jeden z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczę Kozienicką, położoną na granicy 
Małopolski i Mazowsza. W Puszczy Kozienickiej zachowało się wiele drzewostanów o charakterze 
zbliżonym do naturalnego. Dominują siedliska borowe, jedynie w dolinach zachowały się łęgi.  
W miejscach bardziej żyznych lub podmokłych występują lasy mieszane, olsy, łęgi i grady. Obecnie 
występują drzewostany sosnowe z udziałem jodły. We florze jest wiele rzadkich gatunków w skali 
kraju, typowych dla lasów naturalnych: zimoziół północny, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi. 
Przestrzenie poza lasami zajmują grunty rolne, pola uprawne, mniejszy jest udział łąk. W Puszczy 
stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania 
międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze 
zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy. 
Występuje 170 pomników przyrody i 13 rezerwatów, z najstarszym rezerwatem "Zagożdżon" z 300-
letmi dębem "Zygmuntem Augustem". Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, 
gronostaj, bóbr, wydra. 
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Rysunek 34. Puszcza Kozienicka  (źródło: 
qboosh.pl) 

 
 
Obszar Specjalnej Ochrony „Ostoja Kozienicka” zajmuje powierzchnię 68 301,2 ha. Na terenie 
powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gmin Policzna i Zwoleń. Obszar obejmuje znaczną część 
jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickie. 
Położony jest on w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem 
tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami 
wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. Obecnie drzewostany 
składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%) - biegnie tutaj granica jej występowania.  
Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. 
Występują tu również interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich.  
 
W Puszczy stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków: derkacza i kraski mieści się w kryteriach wyznaczania 
międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze 
zwierząt jako ptaki zagrożone. Poza tym występuje drozdy, słowiki, bocian czarny, orlik krzykliwy.  
Na terenie puszczy jest ponad 50 gatunków ssaków: łasica, gronostaj, bóbr, wydra. 
 
Występują tu liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. czosnek niedźwiedzi, 
Allium ursinum, widłaki Lycopodium sp., wiele gatunków storczyków, przebiśnieg Galanthus nivalis, 
pełnik europejski Trolius europaeus, lilia złotogłów Lilium martagon, zimoziół północny Linnea 
borealis i in.  
 
Zagrożenie dla obszary stanowią zabudowywanie obszarów dotąd niezabudowanych (największe 
zagrożenia dla kraski) oraz niszczenie siedlisk przez wydeptywanie, rozbudowa osiedli turystycznych 
poza terenem zwartej zabudowy, a także wzmożony rozwój turystyki. 
 
Obszar Specjalnej Ochrony "Małopolski Przełom Wisły" zajmuje powierzchnię 6 972,8 ha. Na terenie 
powiatu zwoleńskiego obszar obejmuje część gminy Przyłęk. Obszar obejmuje fragment doliny Wisły 
pomiędzy Józefowem a Kazimierzem. Leży na wysokości od 119 do 134 m npm i charakteryzuje się 
wysokimi brzegami. Wśród malowniczych meandrów znajdują się liczne wyspy: nagie łachy 
piaszczyste lub pokryte roślinnością, wykorzystywane często jako pastwiska. Brzegi rzeki i taras 
zalewowy zarastają zarośla wiklinowe, łąki i pastwiska, lasy wierzbowo-topolowe, piaszczyste plaże. 
Teren jest użytkowany rolniczo (17% powierzchni). Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej 
ważną dla ptaków wodno-błotnych. Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: rybitwa białoczelna 
i rzeczna, ostrygojad, dzięcioł białogrzbiety, mewa czarnogłowa, szablodziób, batalion, krwawodziób, 
mewa pospolita, rycyk, płaskonos, nurogęś i zimorodek. 
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Rysunek 35. Małopolski Przełom Wisły (źródło: http://obszary.natura2000.org.pl) 

 
Do najpoważniejszych zagrożeń dla ostoi zalicza się zanieczyszczenia. Potencjalne zagrożenie stanowi 
plan regulacji tego odcinka Wisły. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej. 
 
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy 
 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów 
krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych 
i estetycznych. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały 
rady gminy. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem 
dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników  
i historyków. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego znajduje się Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Sycyna”, 
utworzony w 2003 roku, zlokalizowany w centralnej części miejscowości Sycyna między drogą Zwoleń 
– Lipsko (od strony zachodniej) a drogą Kolonia Sycyna Północna – Kolonia Sycyna Południowa. 
Zespół ma powierzchnię 22,6 ha (które otacza otulina o powierzchni 48,4 ha). Ochroną objęto 
pozostałości dawnego założenia parkowo-dworskiego oraz fragment rzeki Sycynki stanowiącej 
prawobrzeżny dopływ Zwoleńki.  W skład zespołu wchodzi. park o powierzchni 1,15 ha pochodzący 
z II połowy XIX w., a należący teraz do Urzędu Miasta i Gminy w Zwoleniu. Ciągłe zmiany 
użytkowników wpłynęły dość negatywnie na park. Porównując inwentaryzacje drzew wykonane 
w latach 80. ze stanem obecnym można stwierdzić, że spadła liczba drzew. Najrzadszym gatunkiem 
jest buk pospolity, odmiana czerwonolistna – Fagus sylvatica Purpurea. Pozostałą część zespołu 
tworzy dolina Sycynki z zarośniętymi stawami na jego zachodnim krańcu oraz nie zarośniętymi  
w rejonie parku. 
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Rysunek 36. Park po rewaloryzacji (źródło: ias24.eu) 

 
Pozostałą część zespołu tworzy dolina Sycynki z zarośniętymi stawami na jego zachodnim krańcu oraz 
nie zarośniętymi w rejonie parku. 
 
Użytki ekologiczne 
 
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie 
dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka 
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca 
sezonowego przebywania. Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady 
gminy. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną 
niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego znajduje sie 9 użytków ekologicznych. Wszystkie obiekty 
ustanowiono na terenie gminy Zwoleń. Zajmują  one łącznie powierzchnię 39,1 ha. Są to pozostałości 
ekosystemów mająca na celu zachowanie unikalnych typów środowisk takich jak: 
 
1. dawne bagna, średnio wilgotne, okresowo zalewane wodą o powierzchni 9,12 ha, 
2. obniżenie terenu okresowo zalewane wodą o powierzchni 0,67 ha, 
3. obniżenie terenu pomiędzy wydmami okresowo zalewane o powierzchni 2,25 ha, 
4. bagno - torfowisko przejściowe, płytkie doły po eksploatacji torfu, o powierzchni 6,27 ha, 
5. dawne pastwisko - nie użytkowane, bagno zalewane wodą, pastwisko o powierzchni 5,51 ha, 
6. teren obniżony, wypełniony torfem o powierzchni 2,67 ha, 
7. „Ług Bartodziejski” – zagłębienie terenu otoczone wydmami, torfowisko przejściowe, 

fragmentami doły po eksploatacji torfu, wypełnione wydmami o powierzchni 8,37 ha, 
8. nieużytkowane, silnie wilgotne pastwisko o powierzchni 2,61 ha, 
9. dawna łąka, zbiornik wodny o powierzchni 1,51ha oraz obiekt leżący w strefie krajobrazu 

chronionego rzeki Zwolenki – staw Moskol. 
 
Pomniki przyrody 
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
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odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały 
rady gminy. 
 
Na terytorium powiatu zwoleńskiego ustanowionych zostało 87 pomników przyrody, w tym: 
 

• w gminie Kazanów - 1 pomnik, 

• w gminie Policzna - 10 pomników, 

• w gminie Przyłęk - brak, 

• w gminie Tczów - brak, 

• w gminie Zwoleń - 76 pomników. 
 
Pozostałe tereny, cenne przyrodniczo 
 
W obrębie gminy Kazanów funkcjonuje korytarz ekologiczny doliny Iłżanki i Modrzejowicy, 
obejmujący doliny tych rzek i dopływów Modrzejowicy–Muchy i Strugi Tęczowej (Tczówki). 
Na różnorodność i naturalność tych terenów składają się ekosystemy łąkowo-pastwiskowe, 
miejscami zatorfione z zespołami roślinności wodnej i bagiennej. Urozmaicone są licznymi 
zadrzewieniami, zarośniętymi starorzeczami i laskami. 
 
Rzeka Iłżanka mimo częściowej melioracji wciąż stanowi ostoję dla ptaków wodnych i błotnych. Żyje 
ich tu około 60 gatunków. Na podmokłej łące koło Osuchowa znajdują się stanowiska lęgowe 
chronionego rycyka. Między Kazanowem a Miechowem na rozległych, 120 hektarowych łąkach 
gniazdują samotniki, strumieniówki, świerszczaki, krzywodzioby i słowiki rdzawe. 
 
Korytarz ekologiczny rzeki Muchy i Klonówki przebiega południkowo w zachodniej części gminy 
Tczów i stanowi niewielki fragment korytarza łączącego dwa obszary o znaczeniu krajowym - Puszczę 
Kozienicką i Podgórze Iłżeckie (poza obszarem powiatu). Doliny Klonówki i Muchy mają płaskie dno 
i łagodne zbocza. Wzdłuż rzek ciągną się ekosystemy łąkowe z zadrzewieniami. 
 
Łąki, zadrzewienia i zakrzewienia 
 
Niewielkie powierzchnie zajmują zbiorowiska łąkowe. Skupione są głównie w dolinach rzek i cieków 
wodnych. Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi walorami przyrodniczymi, umożliwiają 
zachowanie dużej bioróżnorodności oraz pełnią funkcje wodno- i glebochronne, hydrologiczne, 
klimatyczno-higieniczne i krajobrazowe. Specyficznymi walorami przyrodniczymi odznaczają się 
występujące głównie w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach bezodpływowych zespoły 
roślinności szuwarowo-torfowiskowej. Stwarzają one możliwości bytowania dla bogatego zespołu 
zwierząt związanych ze środowiskiem wodno–błotnym. 
 
Duże znaczenie dla powiatu mają zadrzewienia nie będące zbiorowiskami leśnymi. Są to: 
 

• zadrzewienia przywodne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych (wierzby, olsze, brzozy, kruszyna), 

• zadrzewienia przydrożne, towarzyszące ciągom komunikacyjnym, 

• zadrzewienia śródpolne, często porastające tereny nie użytkowane rolniczo i miedze (zarośla 
tarniny, dzikiej róży, jeżyn, derenia, pojedyncze drzewa). 
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Zieleń urządzona 
 
Zieleń urządzona to obszary różnej wielkości i rangi stworzone przez człowieka. Zieleń urządzoną 
można podzielić na 5 zasadniczych kategorii, które z kolei dzielą się na rodzaje: 
 
1. tereny zieleni otwartej: parki spacerowo – wypoczynkowe, zieleńce, bulwary i promenady, 
2. tereny zieleni specjalnego przeznaczenia: pasy zieleni izolacyjnej, zieleń przydrożna, ogrody 

działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe, 
3. tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom: zabudowie osiedlowej, indywidualnej, obiektom 

usługowym, handlowym itp. 
4. tereny gospodarki rolniczej, leśnej i ogrodniczej, 
5. tereny zieleni wypoczynkowo – wycieczkowej i turystycznej: ośrodki wypoczynkowe, lasy 

komunalne. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego do terenów zieleni urządzonej należą: parki, zieleńce, cmentarze, 
ogrody przydomowe, zieleń obiektów sportowych, zieleń osiedlowa oraz zieleń izolacyjna tras 
komunikacyjnych i zieleń przyuliczna. Powierzchnia poszczególnych terenów wynosi (stan na dzień 
31.12.2013 r., według GUS - Bank Danych lokalnych, 2014 r.): 
 

• parki spacerowo – wypoczynkowe –10,8 ha, 

• zieleńce – 2,1 ha, 

• zieleń uliczna – 0,9 ha, 

• tereny zieleni osiedlowej – 12,5 ha, 

• cmentarze – 23,9 ha, 

• lasy gminne - 15,7 ha. 
 
Cenną grupę zieleni stanowi starodrzew parków podworskich.  
 

 
Rysunek 37. Ulica Sportowa w Zwoleniu  

(źródło: tu.andy.at, www.panoramio.com) 
 
Główne problemy 
 
Obecnie do największych zagrożeń szaty roślinnej zalicza się postępującą presję procesów 
urbanizacyjnych, przejawiającą się w żywiołowym i nie zawsze zgodnym z planem zagospodarowania 
przestrzennego gmin rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego. Występuje tutaj 
niekorzystny proces synatropizacji na terenach wartościowych przyrodniczo. Następuje stałe 
zastępowanie istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych.  
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Kolejną nieprawidłowością jest zaśmiecanie terenów leśnych oraz sukcesywne wycinanie drzew na 
terenach zurbanizowanych i wymiana ich na owocowe i ozdobne. Również na pozostałych terenach 
następuje stałe zastępowanie istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk 
zastępczych.  
 
Obecny stan terenów zieleni jest wynikiem m.in. braku kompleksowego programu ich rozwoju 
w poszczególnych gminach, uwzględniającego zarówno istniejące tereny, jak i te o potencjale 
przyrodniczym czy kulturowym.  
 
Problemem jest także nierównomierne rozmieszczenie obszarów zieleni urządzonej, przez co dostęp 
do terenów przyrodniczo cennych jest niejednakowy dla wszystkich mieszkańców powiatu. Brak jest 
środków na nowe inwestycje, a dotacje budżetowe gmin przeznacza się na bieżącą pielęgnację 
istniejących terenów i obiektów zieleni. 
 
5.1.2. Program działań 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku: 
 

Ochrona walorów i zasobów przyrodniczych powiatu 
 

Zwiększenie spójności systemu przyrodniczego powiatu 
 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, a także ich udostępnienie 
mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów 

 
Zwiększenie powierzchni terenów zieleni urządzonej wraz z poprawą standardu 

zagospodarowania tych terenów w poszczególnych gminach 
 

Uwzględnianie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach 
rozwoju poszczególnych gmin oraz całego powiatu 

 
Ochrona walorów i różnorodności krajobrazu 

 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz  zadania 
 
Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, a także ich udostępnienie mieszkańcom w 
sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Realizacja zapisów planów ochrony obszarów i 
obiektów prawnie chronionych, a także 
przepisów zawartych w obowiązujących aktach 
prawnych dotyczących ochrony środowiska 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa,  właściciele terenu, użytkownicy 
terenu 

Zachowanie w niezmienionym stanie siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony został 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa,  właściciele terenu, użytkownicy 
terenu 
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wyznaczony obszar Natura 2000 

Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników 
przyrody 

Wójtowie Gmin 

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji zasobów 
przyrody 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego , Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

Budowa i aktualizacja bazy danych z zakresu 
ochrony przyrody 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Kontynuacja stanowienia ochrony dla obszarów i 
obiektów przyrodniczo cennych ( użytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, 
pomniki przyrody) 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

Zwiększanie powierzchni łączników pomiędzy 
kompleksami terenów cennych przyrodniczo, 
w celu stworzenia wewnętrznej spójności 
wojewódzkiego systemu obszarów chronionych 
i wzmocnienia ciągłości i spójności przestrzennej 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Budowa przejść dla zwierząt nad trasami 
komunikacyjnymi i przepławek dla organizmów 
wodnych 

Inwestorzy poszczególnych inwestycji 

Oznakowanie terenów i obiektów prawnie 
chronionych oraz ustawienie (lub uzupełnianie i 
konserwacja) tablic informacyjnych 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa 

Wsparcie merytoryczne - informacyjne i 
edukacyjne - dla pracowników Urzędów Gmin 
w zakresie ochrony obszarów prawnie 
chronionych i pozostałych przyrodniczo cennych 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego 

Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach 
cennych przyrodniczo 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa 

Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na 
temat form ochrony przyrody 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa, Starosta Powiatu Zwoleńskiego, 
szkoły, organizacje pozarządowe, media 

Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
Nadleśnictwa, właściciele i administratorzy 
terenu 

 
Na terenie powiatu zwoleńskiego proponuje się rozważenie objęcia ochroną prawną następujących 
obszarów: 
 
Gmina Kazanów: 
 
1. W obrębie gminy rozważa się objęcie ochroną korytarza ekologicznego doliny Iłżanki 

i Modrzejowicy, który obejmuje doliny tych rzek i dopływów Modrzejowicy-Muchy i Strugi 
Tęczowej (Tczówki). Na różnorodność i naturalność tych terenów składają się ekosystemy 
łąkowo-pastwiskowe, miejscami zatorfione z zespołami roślinności wodnej i bagiennej. 
Urozmaicone są licznymi zadrzewieniami, zarośniętymi starorzeczami i laskami. Mimo częściowej 
melioracji rzeka Iłżanka wciąż stanowi ostoję dla ptaków wodnych i błotnych. Żyje ich tu około 60 
gatunków. Na podmokłej łące koło Osuchowa znajdują się stanowiska lęgowe chronionego 
rycyka. Między Kazanowem a Miechowem na rozległych 120 hektarowych łąkach gniazdują 
samotniki, strumieniówki, świerszczaki, krzywodzioby i słowiki rdzawe. 
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Gmina Policzna: 
 
1. W gminie wytypowano do objęcia ochroną i utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

dolinę lewobrzeżnego dopływu rzeki Zwolenki. Jest to silnie zabagniony teren z pozostałościami 
stawów, z ekosystemami roślinności bagiennej, z licznymi gatunkami ptaków, płazów i owadów. 

2. Drugim zespołem przyrodniczo-krajobrazowym będzie fragment doliny Strugi Polickiej. Jest to 
wąwóz porośnięty olsem, z terenami zabagnionymi, ze stawami, z roślinnością szuwarowo-
torfowiskową. Gniazdują tu liczne ptaki, występują liczne płazy. 

 
Gmina Przyłęk: 
 
1. W południowo - wschodniej części gminy znajduje się jeden z najcenniejszych europejskich 

ekosystemów rzecznych. Projektowane jest w związku z tym utworzenie Nadwiślańskiego Parku 
Krajobrazowego. Zgodnie z konwencją „Ramsar” o obszarach wodno-błotnych mających 
unikatowe znaczenie dla ptactwa wodno-błotnego odcinek ten został zakwalifikowany do 
ochrony w skali międzynarodowej. 

2. W obrębie gminy znajduje się fragment projektowanego rezerwatu „Wyspy Gniazdkowskie”. 
Obejmuje on jeden z ciekawszych fragmentów Wisły. Na całym odcinku Wisły Środkowej wykryto 
gniazdowanie 40-50 gatunków ptaków w dość dużych populacjach. Dla kilku gatunków Wisła 
stanowi główną ostoję na obszarze Polski. Rzeka stanowi też ważny szlak wędrówkowy ptaków. 
Licznie zimują tu ptaki wodno-błotne. 

3. Obszar położony w dolinie rzek (strumieni) Plewki i Czerniawki w gminie wytypowano do 
utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Koryta obu rzeczek zachowują tu swój 
naturalny charakter. Na tarasie zalewowym zachowały się fragmenty olsów oraz lasów łęgowych, 
brzegi dolin porastają zbiorowiska kserotermiczne. Niżej położone tereny zajmują łąki, wilgotne 
w różnym stopniu. Charakterystyczna jest mozaika trzcinowisk, turzycowisk oraz kępiastych 
wierzb. Celem ochrony byłoby zachowanie harmonijnego układu ekologicznego połączonego 
z walorami krajobrazowymi (głęboko wcięte doliny obu rzeczek). 

4. Objecie w formie użytków ekologicznych obiektów: "Osika" - zbiornik wodny w otoczeniu pól, 
"Kijanka" - okresowe zbiorniki wodne w okolicach Grabowa, "Tatarak" - śródpolny staw w okolicy 
Kulczyna. 

 
Gmina Tczów: 
 
1. W obrębie gminy rozważa się objęcie ochroną korytarza ekologicznego rzeki Muchy i Kłonówki, 

który przebiega południkowo w zachodniej części gminy i stanowi niewielki fragment korytarza 
łączącego dwa obszary o znaczeniu krajowym - Puszczę Kozienicką i Podgórze Iłżeckie (poza 
obszarem powiatu). Doliny Kłonówki i Muchy mają płaskie dno i łagodne zbocza. Wzdłuż rzek 
ciągną się ekosystemy łąkowe z zadrzewieniami. 

2. Objęcie ochroną w formie pomnika przyrody głazu narzutowego. 
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Zwiększenie powierzchni zieleni urządzonej wraz z poprawą standardu zagospodarowania tych 
terenów 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Urządzanie, rozbudowa, modernizacja i 
rewitalizacja zarówno istniejących, jak i nowych 
terenów zieleni urządzonej 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Zagospodarowanie i estetyzacja terenów 
gminnych, tj. skwery, centra wsi, zbiorniki 
wodne, place, deptaki, itd. 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Uzupełnianie wypadającej zieleni i konserwacja 
zadrzewienia 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Realizacja planu odnowy zieleni przyulicznej - 
zagospodarowanie istniejących pasów 
drogowych oraz nowo realizowanych 
i modernizowanych ulic na terenie miejscowości 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, zarządcy 
dróg, w tym Zarząd Dróg Powiatowych 

Rewaloryzacja parków podworskich jako dóbr 
kultury 

Właściciele obiektów 

Wprowadzenie jawności w zakresie stałych usług 
pielęgnacyjnych świadczonych przez firmy na 
rzecz terenów zieleni (np. tablice informacyjne 
ustawione w parkach) 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Kontrola nad jakością i fachowością 
projektowania i wykonawstwa realizowanych 
przedsięwzięć z zakresu zieleni urządzonej 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

 
W celu poprawy stanu zieleni przyulicznej należy opracować i wdrożyć Kodeks Dobrych Praktyk 
Zieleni Urządzonej. Zawarte w nim zostaną wytyczne, informacje, rady, itp. dotyczące najlepszych 
praktyk związanych z zakładaniem, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni urządzonej.  

 
Uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Planowanie rozwoju przestrzennego w harmonii 
ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, 
dostosowanie przeznaczenia terenów i form 
zagospodarowania do zróżnicowanych 
predyspozycji środowiska 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Wprowadzanie precyzyjnych zapisów 
dotyczących terenów zieleni (alei, skwerów, 
placów zabaw itp.) przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 
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Ochrona i zwiększenie różnorodności krajobrazu  
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Wprowadzanie (głównie na gruntach nie 
użytkowanych rolniczo) zadrzewienia i 
zakrzewienia 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu 

Obsadzanie pobocza dróg drzewami i krzewami Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy terenu, zarządy dróg 

 
 
5.2. OCHRONA LASÓW 
 
5.2.1. Stan wyjściowy 

 
Ogólna powierzchnia lasów i gruntów leśnych w powiecie zwoleńskim wynosiła na koniec 2013 roku 
8 807,0 ha (GUS, Bank Danych Lokalnych, 2014 r.). Powierzchnia samych lasów wynosiła 8 710,87 ha. 
Wskaźnik lesistości wynosił 15,2% i był blisko dwukrotnie niższy od średniej dla województwa 
mazowieckiego (23%) oraz dla Polski (29,4%). 
 
Lesistość poszczególnych gmin powiatu jest zróżnicowana i wynosiła w 2013 roku: 
 

• Kazanów - 16,2%, 

• Policzna - 9,8%, 

• Przyłęk - 11,8%, 

• Tczów - 7%, 

• Zwoleń -24,8%. 
 
W 2012 roku zalesiono 0,8 ha gruntów, a w 2013 nie dokonywano  nasadzeń. Zalesienia na terenie 
powiatu realizowane były głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 
2013 (PROW) oraz w ramach zalesień realizowanych przez Lasy Państwowe. Tempo zalesień jest 
jednak niewystarczające w stosunku do założeń określonych w Programie zwiększenia lesistości dla 
województwa mazowieckiego. 
 
W strukturze lasów przeważają lasy prywatne, zajmujące powierzchnię 5 084,0 ha (57,7% ogółu). 
Grunty leśne publiczne zajmują powierzchnię 3 723,0 ha (42,3% ogółu), w tym grunty leśne publiczne 
Skarbu Państwa - 3 707,3 ha. Lasy gminne zajmują powierzchnię 15,7 ha. 
 
Lasy Wspólnot Gruntowych znajdują się głównie na terenie gminy Zwoleń (Wspólnota Podzagajnik 
171 ha) i Policzna (Wspólnota Patków 62 ha). 
 
Zarząd nad lasami państwowymi sprawują dwa nadleśnictwa, wchodzące w skład Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Są to: 
  

• Nadleśnictwo Zwoleń -  na terenie powiatu zwoleńskiego obejmuje gminy Zwoleń, Tczów, 
Policzna, Przyłęk, 

• Nadleśnictwo Marcule - na terenie powiatu zwoleńskiego obejmuje gminę Kazanów. 
 
Nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje Starostwo Powiatowe w Zwoleniu (od 2000 r.). 
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 Na terenie powiatu przeważają lasy iglaste -  75% siedlisk. Lasy iglaste stanowi w zdecydowanej 
większości sosna, natomiast liściaste tworzą głównie dąb, olsza i brzoza. Przeważa drzewostan 40–80 
letni. 
 
Najlepiej rozpoznane są obszary północno-zachodnie powiatu, lasy wchodzące w skład Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego. Zachowało się tu wiele zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym. 
W drzewostanach dominuje sosna. Cennym elementem są występujące tu na granicy swych zasięgów 
jodła i buk oraz rzadkie modrzew polski i cis. W wielu miejscach występują stare bory z dorodnymi 
sosnami. Do bardzo rzadkich roślin należą rosnące tu m.in. zimoziół północny, wiciokrzew pomorski, 
bluszcz pospolity, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, 
pełnik europejski, czosnek niedźwiedzi, sasanka otwarta, bułownik czerwony i widłak.  
 
Na licznych torfowiskach rosną rzadkie rośliny bagienne: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, 
borówka bagienna, żurawina błotna i fiołek torfowy. Chronione porosty to m. in. chrobotek 
reniferowy, płucnica islandzka, brodaczki. Do grzybów objętych ochroną należą: smardz jadalny  
i stożkowaty, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, soplówka, żagwica listkowata i purchawica 
olbrzymia. 
 
W wielu rejonach Puszczy w okresie urodzaju grzybów spotkać można licznie występujące: pieprzniki 
jadalne (kurki), borowiki, koźlarze, maślaki, czubajki i gąski. 
 
Poza obszarami objętymi Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Puszczy Kozienickiej” niewielkie 
powierzchnie leśne porozrzucane na terenie powiatu reprezentują głównie siedliska świeże borowe,  
z dominującą sosną. Podrzędnie występują: brzoza, olsza i dąb.  
 
Na terenie Nadleśnictw ochrona przyrody jest realizowana poprzez objęcie ochroną ustawową oraz 
poprzez racjonalne prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej ochronę cennych obiektów 
przyrodniczych oraz zachowanie i powiększanie biologicznej różnorodności w lasach. 
Zasady ochrony stanowisk gatunków chronionych oraz cennych ekosystemów i zbiorowisk 
realizowane są na podstawie zaleceń zawartych w Programach Ochrony Przyrody i Wartości 
Kulturowych, które są częścią Planów Urządzania Lasów.  
 
Duża część lasów na terenie powiatu zwoleńskiego została uznana ze względu na pełnione funkcje za 
ochronne. Są to lasy: 
 

• glebochronne, 

• wodochronne, 

• stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, 

• wodochronne i jednocześnie stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności 
przemysłu, 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie stanowiące 
drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie 
wodochronne, 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i jednocześnie wodochronne 
oraz stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, 

• lasy stanowiące drzewostany nasienne i jednocześnie trwale uszkodzone na skutek działalności 
przemysłu. 

 
Szczególnie istotne znaczenie dla stanu lasów w powiecie zwoleńskim miały: 
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• utworzenie na terenie Puszczy Kozienickiej Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 

• objęcie lasów Puszczy Kozienickiej Leśnym Kompleksem Promocyjnym, 

• nowoczesna gospodarka leśna, realizowana metodami przyjaznymi dla środowiska, opartymi na 
podstawach ekologicznych, 

• aktywna ochrona przyrody, 

• edukacja przyrodnicza, przybliżająca społeczeństwu zadania i cele leśnictwa, 

• opracowanie programów ochrony przyrody dla wszystkich nadleśnictw. 
 

 

Rysunek 38. Lesistość rejonu powiatu zwoleńskiego (kolorem zielonym zaznaczono lasy).  
Źródło: targeo.pl 

Główne problemy 
 
Głównymi zagrożeniami zasobów leśnych powiatu zwoleńskiego są: 
 

• gorszy przeciętnie stan lasów prywatnych i stan ich zagospodarowania w porównaniu z lasami 
administrowanymi przez Lasy Państwowe, 

• ewentualny wzrost populacji szkodliwych owadów, rozprzestrzenianie się rozległych terytorialnie 
chorób drzew, 

• wzrost zagrożenia pożarowego, zarówno naturalny, jak i związany z nieostrożnością lub 
wandalizmem, 

• niewystarczające środki finansowe przeznaczone na wdrażanie ekologicznych metod 
gospodarowania w leśnictwie, 

• czynniki naturalne – obniżenie poziomu wód gruntowych, deficyt opadów atmosferycznych, wiatr 
i śnieg powodujące osłabienie drzew, ataki szkodników, choroby drzew, susze powodujące 
zagrożenie pożarami, 

• nierównomierna struktura lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących 
w rękach prywatnych, dominacja lasów o strukturze jednopiętrowej, 

• przeznaczanie terenów cennych przyrodniczo pod zabudowę, 
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• zanieczyszczenie terenów leśnych (dzikie wysypiska śmieci, wydobycie piasku). 
 
5.2.2. Program działań  

 
Cel  długoterminowy do 2021 roku i krótkoterminowy do 2017 roku: 
 

Ochrona lasów, zwiększanie ich powierzchni i spójności  
 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz  zadania 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Uaktualnienie lub opracowanie planów 
urządzania lasów, w tym nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa 

Nadleśnictwa,  Starostwo Powiatowe w Zwoleniu 

Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych Nadleśnictwa,  Starostwo Powiatowe w Zwoleniu 

Regulacja stanu posiadania działek leśnych 
(wszystkich form własności) poprzez wykup i 
wymianę 
gruntów 

Nadleśnictwa,  Gminy, właściciele terenów 

Prowadzenie właściwej gospodarki leśnej  Nadleśnictwa,  Starostwo Powiatowe w 
Zwoleniu, właściciele lasów 

Minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń 
naturalnych (m.in. szkodniki, pasożyty) 
i antropogenicznych (m.in. pożary, nielegalne 
pozbywanie się odpadów) w środowisku leśnym 

Nadleśnictwa,  właściciele lasów, straż pożarna, 
mieszkańcy powiatu, Starostwo Powiatowe w 
Zwoleniu 

Bieżące wykonywanie w lasach zabiegów 
ochronnych i pielęgnacyjnych (preferowanie 
biologicznych i mechanicznych metod: 
zakładanie remiz, wywieszanie budek lęgowych, 
ochrona mrowisk, wykładanie pułapek na 
owady, korowanie) w sposób profesjonalny i 
terminowy 

Nadleśnictwa,  Starostwo Powiatowe w 
Zwoleniu, właściciele lasów 

Szkolenie prywatnych właścicieli lasów na temat 
prawidłowych zasad gospodarki leśnej 

Nadleśnictwa,  Starostwo Powiatowe w Zwoleniu 

Zwiększanie lesistości powiatu Nadleśnictwa,  Gminy, właściciele terenów 

Przebudowa drzewostanów ma na celu 
zwiększenie udziału jodły i buka 

Nadleśnictwa 

Wyznaczanie przy obiektach rekreacyjnych 
zlokalizowanych w lasach obszaru do 
zagospodarowania i użytkowania zgodnie z 
zasadami przewidzianymi dla lasów 
rekreacyjnych 

Nadleśnictwa 

Odbudowa zaburzonej retencji wodnej na 
terenach leśnych 

Nadleśnictwa,  Gminy, właściciele terenów 
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5.3. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY ORAZ OCHRONY WÓD 
 
5.3.1. Stan wyjściowy 

 
Wody powierzchniowe 
 
Sieć hydrograficzna powiatu zwoleńskiego jest dość urozmaicona. Liczne zagłębienia bezodpływowe, 
deflacyjne i inne, m.in. związane z działalnością lodowca, są terenami o płytkim zaleganiu wód 
gruntowych, dającymi początek wielu ciekom. Na układ sieci rzecznej miały wpływ działania 
melioracyjne przeprowadzone w przeszłości, które przyczyniły się do obniżenia poziomu wód 
gruntowych. W wyniku przeprowadzonych melioracji część rzek zatraciła swój naturalny charakter.  
 
Obszar powiatu położony jest w rejonie zlewni rzek Zwolenki, Iłżanki, Zagożdżonki, Plewki oraz 
innych, pomniejszych dopływów Wisły.  
 
Na terenie powiatu mają swoje źródła rzeki: Zwolenka (dopływ Wisły), Tczówka (Struga Tęczowa), 
Piątkowy Stok (dopływ Zwolenki), Mirenka, Brzeźniczka (rzeczka ta na wysokości wsi Ponikwa znika, 
by dalej wypłynąć, stąd nazwa wsi), Policzanka (zwana również Strugą Policką, Policznianką, Potokiem 
Grudeckim) i Plewka.  
 
Płyną tędy także cieki: Modrzewianka, Mucha z Kłonówką (dopływy Modrzewianki), Czerniawka, 
i Potok Chechelski (dopływy Kanału Gniewoszowsko - Kozienickiego).  
 
Sieć rzeczna charakteryzuje się nizinno – płaskimi dolinami rzecznymi, a cieki mają niewielkie 
przepływy.  
 
Rzeka Zwolenka jest lewostronnym dopływem Wisły, a jej długość wynosi 28 km. Rzeka wypływa 
w Puszczy Kozienickiej (między miejscowościami Koszary i Męciszów). Ma bieg południowo-wschodni. 
Od granicy między miejscowościami Siekierka Stara i Wysocin do ujścia rzeka stanowi naturalną 
granicę (z przerwami) między powiatem zwoleńskim a powiatem lipskim. 
 

 

Rysunek 39. Rzeka Zwolenka (źródło: www.wikipedia.pl) 

 
Rzeka Iłżanka (Iłża) ma długość 77 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 1127 km². Jest lewobrzeżnym 
dopływem Wisły. Powstaje ona z połączenia dwóch strumieni, w pobliżu wsi Gąsawy Rządowe (gmina 
Jastrząb), na południowy wschód od Szydłowca. Rzeka zasilana jest przez opady deszczowe  
i topnienie śniegu. Wahania poziomu wody w rzece Iłżance mieszczą się w granicach od 1,0 m do 2,5 
m. 
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Rysunek 40. Rzeka Iłżanka (źródło: www.wikipedia.pl) 

 
Wody rzek powiatu na przełomie lutego i marca mają charakter wezbraniowy typu roztopowego, 
na przełomie lipca i sierpnia są to wezbrania letnie. Okresy niskich stanów wód (niżówki) występują  
w czerwcu i na początku lipca oraz na jesieni. 
 
W czasie wyższych stanów wód Wisły zalewny jest teren miejscowości Lucimia w gminie Przyłęk. 
Wały przeciwpowodziowe w niedostateczny sposób zabezpieczają wieś. W czasie wzmożonych 
opadów również wody rzeki Zwolenki występują z koryta i zalewają taras zalewowy.  
 
Na terenie powiatu występują również oczka wodne, stawy, sadzawki oraz zbiorniki 
przeciwpożarowe i inne retencyjne.  
 
W gminie Zwoleń, opieką prawną jako użytek ekologiczny objęto Staw Moskol oraz dwa zbiorniki 
retencyjne w mieście Zwoleniu, które przeznaczone są do celów rekreacyjnych.  
 
W gminie Policzna, miejscowość Policzna znajdują się stawy  rybne,  o łącznej  powierzchni  ok. 35 ha,  
natomiast w Grudku dwa stawy o powierzchni 2 ha. Charakterystyczną cechą zachodniej części  tej 
gminy są duże powierzchnie bezodpływowych zagłębień, na których występują znaczne obszary 
bagien i  zawilgoconych siedlisk leśnych.  
 
Na terenie gminy Tczów nie ma naturalnych zbiorników wodnych, znajdują się tu jedynie trzy 
zbiorniki sztuczne zajmują powierzchnię 0,84 ha. W planach jest budowa zbiornika o powierzchni 
7,5 ha na rzece Tczówce (Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Tczów). 
 
W gminie Przyłęk funkcjonuje 12 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 5,11 ha i pojemności 
57,03 tys.m3. 
 

 

Rysunek 41. Zbiornik retencyjny Baryczka - Janowice w gminie Przyłęk (www.przylek.pl) 

W gminie Kazanów wody stojące zajmują powierzchnię 3,0 ha  
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Stan jakości wód powierzchniowych 
 
Monitoring jakości wód powierzchniowych rzek płynących przez powiat zwoleński jest realizowany 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Od roku hydrologicznego 
1991/1992 WIOŚ prowadzi system pomiarów, analiz i ocen stanu czystości wód powierzchniowych 
w oparciu o jednolity program państwowego monitoringu środowiska. Od 2007 roku rozpoczęło się 
wdrażanie nowego systemu oceny jakości wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), którego 
najważniejszym założeniem jest oparcie oceny stanu wód o elementy biologiczne oraz wspierające je 
elementy fizykochemiczne. Schemat postępowania przy ocenie stanu ekologicznego jednolitych 
części wód (jcw) przedstawia rysunek nr 42. 
 
Wytyczne co do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych zawiera obecnie rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form  
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  
(Dz. U. 2013  poz. 1558). 
 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu zwoleńskiego wykonano w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2011 nr 257 poz. 1545) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. nr 258 poz. 1549).  
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Rysunek 42. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: WIOŚ 
Warszawa) 

 
W 2013 r. wykonano badania wód rzek: Zwolenki, Iłżanki, Modrzejowianki i Zagożdżonki. 
 
Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece Zwolenka znajduje się w miejscowości Borowiec (gmina 
Przyłęk). Wody rzeki Zwolenki zaliczone zostały do III klasy elementów biologicznych (umiarkowanej). 
Ze względu na elementy hydromorfologiczne rzeka zaliczona została do klasy I (bardzo dobrej).  
Ze względu na elementy fizykochemiczne stwierdzono stan poniżej dobrego. Zadecydowała o tym 
zbyt wysoka zawartość fosforanów. Ponadto, wody rzeki Zwolenki nie spełniały wymogu braku 
występowania zjawiska przyspieszonej eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, wskazującego na 
możliwość zakwitu glonów. Obszar jest narażony na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan rzeki określono jako zły. 
 
Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece Iłżanka znajduje się w miejscowości Chotcza (ujście do Wisły). 
Wody rzeki zaliczone zostały do III klasy elementów biologicznych (umiarkowanej). Ze względu na 
elementy hydromorfologiczne rzeka zaliczona została do klasy I (bardzo dobrej). Ze względu na 
elementy fizykochemiczne stwierdzono II klasę - dobry stan wód. Zadecydowały o tym elementy: 
fosforany, azot Kjeldahla, zasadowość ogólna. Ogólny stan rzeki określono jako umiarkowany. Jednak 
ze względu na ocenę spełnienia wymogów dla obszaru chronionego stan określono jako zły. 
 
Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece Modrzejowianka znajduje się w miejscowości Modrzejowica. 
Wody rzeki zaliczone zostały do III klasy elementów biologicznych (umiarkowanej). Ze względu na 
elementy hydromorfologiczne rzeka zaliczona została do klasy II (dobrej). Ze względu na elementy 
fizykochemiczne stwierdzono II klasę - dobry stan wód. Zadecydowały o tym elementy: fosforany, 
azot Kjeldahla, azot azotanowy, BZT5. Ogólny stan rzeki określono jako umiarkowany.  
 
Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece Zagożdżonka znajduje się w miejscowości Świerże Górne. Wody 
rzeki zaliczone zostały do III klasy elementów biologicznych (umiarkowanej). Ze względu na elementy 
hydromorfologiczne rzeka zaliczona została do klasy II (dobrej). Ze względu na elementy 
fizykochemiczne stwierdzono II klasę - dobry stan wód. Zadecydowały o tym elementy: fosforany, 
azot Kjeldahla, zasadowość ogólna, BZT5, ChZT-Cr. Wody rzeki zaliczko do I klasa elementów 
fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. Ogólny stan rzeki 
określono jako umiarkowany. Ze względu na ocenę spełnienia wymogów dla obszaru chronionego 
stan określono jako dobry. 
 
Na terenie powiatu znajduje się 1 kąpielisko śródlądowe, zorganizowane na rzece Zwolence przy 
ul. Sportowej w Zwoleniu. W latach 2013 - 2014 obiekt był nieczynny z powodu gruntownej 
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przebudowy. Obiekt kontrolowany będzie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  
w Zwoleniu.   
 
Wody podziemne 
 
Na terenie powiatu występuje kilka poziomów wód podziemnych: kredowy, trzeciorzędowy 
i czwartorzędowy. Rejon powiatu zwoleńskiego charakteryzuje się występowaniem głównego 
poziomu użytkowego w utworach kredy górnej (mastrycht). Poziom czwartorzędowy przeważnie jest 
trójdzielny - wyróżnia się w nim trzy warstwy wodonośne.  
 

 
 

Rysunek 43. Zasoby bilansowe wód podziemnych rejonu powiatu zwoleńskiego  
(źródło: PIG-PIB) 

Południowo wschodnia część powiatu wchodzi w obszar wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 405 „Niecka Radomska” (kredowy). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika 
wynoszą 820 tys.m3/dobę, a średnia głębokość ujęcia - 30-70 m. Jest to jeden z najzasobniejszych 
GZWP w kraju (3 miejsce spośród 180 zbiorników). Zbiornik „Niecka Radomska” podlega wysokiej 
ochronie wód. 
 
GZWO to naturalne zbiorniki wodne gromadzące wody podziemne i spełniające szczególne kryteria 
ilościowe i jakościowe. Mają one strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju. Parametry jakie 
musi spełniać GZWP są następujące: 
 

• wydajność studni > 70 m³/h, 

• wydajność ujęcia > 10 000 m³/dobę, 

• liczba mieszkańców, którą może zaopatrzyć > 66 000, 

• czystość wody nie wymagająca uzdatniania lub może być uzdatniana w prosty sposób, aby być 
zdatną do picia. 
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Na terenie powiatu znajduje się ponadto niewielki fragment czwartorzędowego zbiornika (GZWP  nr 
222 „Dolina Środkowej Wisły"). Występuje on na niewielkim obszarze na terenie gminy Policzna. 
Ujmowane studniami głębinowymi (wierconymi) wody czwartorzędowe znajdują się poza jego 
zasięgiem. Zasoby dyspozycyjne dla tego GZWP nie zostały jeszcze oszacowane. 
 

 

Rysunek 44. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie powiatu zwoleńskiego (źródło: PIG-PIB) 

Kredowy poziom wodonośny związany jest osadami kredy górnej - spękanymi, szczelinowatymi 
utworami marglisto-wapiennymi. Wydajność studni jest zróżnicowana i wynosi od 4,0 m3/h do 119 
m3/h. Wody z utworów kredowych są średniej twardości, z nadmierną ilością związków żelaza, 
co powoduje ich mętnienia. Do picia nadają się dopiero po odżelazieniu. Pod względem 
bakteriologicznym nie budzą zastrzeżeń. Poziom ten zasilany jest w obrębie wysoczyzn poprzez 
przesączanie i przepływy w oknach hydrogeologicznych. 
 
Poziom kredowy posiada częściową łączność hydrauliczną z poziomem czwartorzędowym. 
 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny charakteryzuje się niską wydajnością oraz na ogół niekorzystnymi 
warunkami dla celów zaopatrzenia w wodę (mała miąższość wodonośców, warstwy wodonośne nie 
tworzą jednolitego poziomu, są poprzedzielane wkładkami warstw nieprzepuszczalnych). Są to wody 
porowe, zalegające w utworach piaszczystych. Nie mają znaczenia użytkowego. 
 



 58 

 

Rysunek 45. Ujęcie wody w Załazach w gminie Przyłęk (www.przylek.pl) 

Użytkowe wody podziemne zbiornika czwartorzędowego są związane z utworami piaszczystymi 
i piaszczysto-żwirowymi rzecznymi i wodnolodowcowymi plejstocenu i holocenu. Ich wydajność jest 
uzależniona od opadów atmosferycznych i w większości przypadków jest niewielka. 
 
Na terenie powiatu wyróżnia się najczęściej trzy warstwy wód czwartorzędowych. Pierwsza - 
holoceńska, występuje na głębokości 1,5-2,5 m, związana jest z dolinami rzecznymi, a jej wydajność 
uzależniona jest od wahań poziomu wód w ciekach. Druga warstwa występuje na głębokości 14,0-
26,0 m, a trzecia na głębokości 33,0-48,0 m. Są to warstwy plejstoceńskie, związane z piaskami śród-
glinowymi, ujmowane są studniami głębinowymi o zmiennej wydajności (5,5-28 m3/h). 
 
Poziom holoceński zasilany jest głównie drogą infiltracji wód opadowych i przez kontakt z wodami 
cieków. Jakość wód cieków, ich stan sanitarny ma wpływ na stan bakteriologiczny poziomu 
holoceńskiego. 
 
Wody kredowe i czwartorzędowe są podatne na zanieczyszczenia przez infiltracje zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Czas migracji zanieczyszczeń na tych terenach wynosi od 25 do 100 lat. 
 
Obszar swobodnego zwierciadła wód gruntowych, o ciągłym poziomie utrzymujący się w gruntach 
przepuszczalnych występuje w dolinach rzecznych, w obrębie tarasów akumulacyjnych, także 
w obszarze wysoczyzny zbudowanej   z utworów infiltracyjnych. Głębokość do I poziomu 
wodonośnego wody gruntowej zależy głównie od wyniesienia terenu nad poziom zwierciadła wód 
rzecznych i od odległości od rzek, a także warunków pogodowych. Na obszarze dolin rzecznych 
zwierciadło wód gruntowych, w przewadze występuje na głębokości 0-1 m, lokalnie 0-2 m. Rzeki   
i cieki w okresach niskich stanów wody oddziałują na tereny do nich przyległe jako naturalny drenaż. 
Natomiast po roztopach i przy wysokich stanach wody wpływają na podniesienie poziomu wód 
gruntowych w sąsiedztwie. 
 
W obrębie tarasu akumulacyjnego głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej wynosi 2-3 
m. W obszarze wysoczyzny, ciągły poziom wodonośny występuje na zróżnicowanych głębokościach  
w zależności od ukształtowania terenu oraz miąższości utworów przepuszczalnych, przy czym 
głębokości te są na ogół większe od 4 m, dochodząc miejscami do 10-20 m. 
 
Na wysoczyźnie zbudowanej z utworów trudno przepuszczalnych poziom wód gruntowych występuje 
w przewadze głębiej niż 4 m od powierzchni terenu, w piaszczystych przewarstwieniach wśród glin. 
Są to wody o zwierciadle napiętym. Zwierciadło nie wykazuje ciągłości, miejscami może podlegać 
napięciom hydrostatycznym rzędu kilku metrów. W okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych, głównie na spłaszczeniach wysoczyzny, w stropie utworów trudno 
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przepuszczalnych, występować mogą wody zawieszone, tzw. „wierzchówki”. Wpływają one 
niekorzystnie na zmianę konsystencji utworów spoistych. 
 
Wody czwartorzędowe wykazują średnią twardość oraz nadmierną zawartość żelaza i manganu. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego nie jest prowadzony monitoringu wód podziemnych w sieci 
krajowej. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Pionkach w powiecie radomskim. Analizie 
poddano tam wodę z ujęcia kredowo-czwartorzędowego, z głębokości 42,0 m. W 2012 r. woda 
odpowiadała III klasie czystości  - wody zadowalającej jakości (ze względu na podwyższone zawartość 
żelaza). Wodę z kredowego ujęcia, również w Pionkach, z głębokości 46,0 m zakwalifikowano do klasy 
II, także ze względu na zawartość żelaza (Fe). 
 
W 2012 r. wykonano badania monitoringowe wód podziemnych wokół zlikwidowanego (w 2010 r.) 
mogilnika w Osinach w gminie Zwoleń (źródło: WIOŚ Warszawa). Stwierdzono, że w przypadku 
pestycydów nie odnotowano przekroczeń w stosunku do wartości stężeń tych zanieczyszczeń 
odpowiadających I (najwyższej) klasie czystości wód podziemnych. Natomiast stężenie niklu w drugiej 
serii badań osiągnęło wartość 0,035 mg Ni/l, przekraczając tym samym granicę dopuszczalną klasy III 
(dostatecznej jakości) określoną na poziomie 0,02 mg Ni/l. Analizując wyniki pozostałych parametrów 
fizykochemicznych w badanych próbkach zauważyć można, że zawartości azotanów, siarczanów, 
fosforanów, OWO i odczynu pH klasyfikowały wody podziemne do V klasy (wody złej jakości).  
Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że powodem ich wystąpienia był nie istniejący już 
mogilnik.  
 

 
 

Rysunek 46. Sieć monitoringu wód podziemnych w rejonie powiatu zwoleńskiego  
(źródło: PIG-PIB) 

Jakość wód pitnych z ujęć wód podziemnych nadzoruje Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Zwoleniu (PSSE). W 2013 r. nadzorem sanitarnym objęte były wszystkie gminy 
powiatu zwoleńskiego. 
 
W 2013 roku Sekcja Higieny Komunalnej PSSE obejmowała nadzorem sanitarnym 10 obiektów 
wodnych. Wszystkie wodociągi sieciowe posiadają strefy ochronne ujęć wody.  
 
Główne problemy 
 
Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie powiatu należą: 
 

• nieuregulowana gospodarka ściekowa w zlewni rzek (brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków na 
większości terenów) 
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• ścieki bytowe, szczególnie przesięki z nieszczelnych szamb z posesji, 

• niesprawnie działające systemy urządzeń melioracyjnych, 

• nadmierne dawki nawozów azotowych i fosforowych do nawożenia pól i łąk, 

• wody opadowe spływające z zanieczyszczonych powierzchni dróg i placów. 
 
5.3.2. Program działań - Racjonalne gospodarowanie zasobami wody  

 
Cele strategiczne do 2021 roku 
 

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o  odpowiedniej jakości 
 

Racjonalizacja zużycia wody 
 

Ochrona przed powodzią 
 

Cele krótkoterminowe do 2017 roku 
 

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia 
 

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, 
rolnictwie, usługach i przemyśle - racjonalizacja zużycia wody poprzez obniżenie popytu na 

wodę 
 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu 
 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz  zadania 
 
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Budowa systemu poboru i rozprowadzania wody 
sieciowej: budowa ujęć komunalnych, stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowej: 

• opracowanie koncepcji gospodarki wodno-
ściekowej gmin, wstępne analizy 
opłacalności, 

• budowa i uruchomienie ujęć wody, 

• realizacja budowy stacji uzdatniania wody, 

• realizacja sieci wodociągowej. 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
przedsiębiorstwa wodociągowe 

Likwidacja nieczynnych ujęć wody Właściciele ujęć 

 
 
Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, rolnictwie, 
przemyśle i usługach 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Podnoszenie świadomości ekologicznej Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starostwo 
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mieszkańców powiatu w zakresie ograniczania 
zużycia wody, poprzez edukację i informowanie 
w kierunku zmian nawyków korzystania z wody 
oraz wprowadzenie nowych przyzwyczajeń 
mających na celu zrównoważone korzystanie z 
zasobów wodnych  

Powiatowe w Zwoleniu, placówki oświatowe, 
media, organizacje pozarządowe 

Wprowadzania zamkniętych obiegów wody i 
wodooszczędnych technologii produkcji 
w przemyśle  

Podmioty gospodarcze, użytkownicy wody 

Remonty i modernizacja istniejących urządzeń 
służących do poboru wody i sieci wodociągowej. 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
przedsiębiorstwa wodociągowe 

Prowadzenie działań propagujących 
oszczędzanie wody 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starostwo 
Powiatowe w Zwoleniu, placówki oświatowe, 
media, organizacje pozarządowe 

 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Realizacja zadań zapisanych w Wojewódzkim 
Programie Małej Retencji  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin,  WZMiUW, 
RZGW Warszawa, Marszałek Województwa 
Mazowieckieg. 

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja 
systemów melioracji  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, WZMiUW, 
właściciele gruntów 

Opracowanie niezbędnych dokumentów 
stanowiących podstawę dla prac planistycznych, 
w tym dla planowania przestrzennego: 
studium określającego granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
planu ochrony przeciwpowodziowej, 
uwzględnienie ograniczeń dotyczących lokalizacji 
obiektów planowanych na obszarach zagrożenia 
powodziowego, opracowanie wskazań i nakazów 
dotyczących parametrów technicznych i 
użytkowania obiektów już istniejących lub 
planowanych na obszarach zagrożenia 
powodziowego  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, RZGW, 
WZMiUW, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 

Systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów 
przeciwpowodziowych oraz innych urządzeń 
wodnych wraz z wytypowaniem odcinków do 
rekonstrukcji i modernizacji  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, WZMiUW, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Wyznaczenie i ujęcie w planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zalewowych  rzek oraz terenów zagrożonych 
podtopieniami i ograniczenie budownictwa na 
tych terenach  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Stworzenie systemu monitorowania i 
ostrzegania o zagrożeniu powodzią  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, 
Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania 
przed zjawiskami hydrologicznymi oraz 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, 
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meteorologicznymi Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Doskonalenie procedur kierowania akcją na 
wypadek wystąpienia powodzi 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, 
Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

 
5.3.3. Program działań - Ochrona wód  

 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Poprawa jakości wód powierzchniowych  
 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem 
jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

przemysłowych, komunalnych i rolniczych 
 

Budowa infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Likwidacja nieczynnych ujęć wody - szczególnie 
studni kopanych  

Właściciele i administratorzy ujęć wód 

Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych (szamb) oraz kontrola umów 
na opróżnianie szamb i stanu technicznego 
szamb  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Likwidacja "dzikich" wysypisk, szczególnie tych, 
które są zlokalizowane na brzegach cieków  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu 

Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków : 

• opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej 
gmin, wstępne analizy, 

• opracowanie dokumentacji technicznych na 
budowę oczyszczalni ścieków, 

• budowa i uruchomienie oczyszczalni, 

• budowa sieci kanalizacyjnej, 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, 
przedsiębiorstwa kanalizacyjne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
posesji rozproszonych lub poza zasięgiem 
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej  

Właściciele nieruchomości 

Uporządkowanie i modernizacja gospodarki 
ściekowej w zakładach przemysłowych  

Podmioty gospodarcze 

Budowa systemu odprowadzania wód 
opadowych z terenów zurbanizowanych  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Utrzymanie czystości w zlewni, sprzątanie jej, ale 
też nakładanie powszechnych kar za 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, policja, 
straż miejska 
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zanieczyszczenia np. jezdni  

Zagospodarowanie zielenią ulic i dróg w celu 
ograniczenia wymywania do gruntu 
zanieczyszczeń  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, zarządy 
dróg 

Instalacja separatorów zanieczyszczeń na 
stacjach benzynowych, myjniach, przy 
warsztatach samochodowych i wszędzie tam, 
gdzie mogą wystąpić spływy deszczu z olejami 
napędowymi i benzyną  

Podmioty gospodarcze 

Wprowadzanie programów rolno-
środowiskowych   

Osoby uprawiające ziemię 

Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej   Osoby uprawiające ziemię 

Budowa w gospodarstwach rolnych instalacji do 
bezpiecznego przechowywania nawozów 
naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i 
gnojówkę oraz płyt obornikowych, zgodnie z 
ustawą o nawozach i nawożeniu, uchwalona 
przez Sejm RP w dniu 10 lipca 2007 r.  

Producenci rolni prowadzący produkcję 
zwierzęcą, zgodnie z wymaganiami ww. ustwy 

 
 
5.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 
 
5.4.1. Stan wyjściowy 

 
Gleby występujące na terenie powiatu zwoleńskiego w przewadze wytworzyły się z piasków, glin 
zwałowych oraz piasków gliniastych. Przeważają w związku z tym gleby typu bielicowego 
i psudobielicowego, gleby brunatne oraz podrzędnie czarne ziemie zdegradowane. Jedynie 
w obniżeniach terenu, w dolinach rzek i cieków wodnych występują gleby torfowe, mułowe i glejowe 
oraz mady brunatne i właściwe.  
 
Gleby najwyższych klas bonitacyjnych zajmują około 60% powierzchni, a wśród nich najwyższy jest 
udział gleb III-IV klasy bonitacyjnej. 
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Rysunek 47. Warunki agroekologiczne rejonu powiatu zwoleńskiego z uwzględnieniem gleb, 
klimatu, stosunków wodnych i rzeźby terenu (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
Na terenie powiatu dominują kompleksy rolniczo-glebowe: pszenny dobry, żytni bardzo dobry 
(pszenno-żytni), żytni słaby,  żytni bardzo słaby, zbożowo-pastewny mocny,  zbożowo-pastewny słaby 
(rysunek nr 48).    
 

 

Rysunek 48. Kompleksy rolniczej przydatności gleb (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
Na rysunku nr 49 pokazano procentową zawartość próchnicy w wierzchniej warstwie gleby 
(na powierzchni użytków rolnych). W zależności od zawartości próchnicy wydzielono: 
 

• gleby mineralne właściwe (zawartość próchnicy 0-3%), 

• gleby mineralno próchnicze (zawartość próchnicy 3-10%), 

• gleby mineralno organiczne (zawartość próchnicy 10-20%). 
 
Analiza wykazała dominację na terenie powiatu mało wartościowych gleb mineralnych właściwych. 
Wyjątek stanowią południowe rubieże i doliny rzek, gdzie występują gleby mineralno organiczne 
i organiczne.  
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Rysunek 49. Zawartość próchnicy w glebach (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
Na rysunku nr 50 przedstawiono zdolności gleb powiatu do magazynowania wody. Mapa ta ilustruje 
jedną z ważniejszych właściwości gleby - decydującej o możliwościach efektywnej uprawy roślin - 
zdolności do magazynowania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, spływów 
powierzchniowych, poziomych przepływów gruntowych oraz podsiąku kapilarnego. Na terenie 
powiatu retencja wody potencjalnie dostępnej dla roślin jest przeważnie średnia, do wysokiej. 
 

 

Rysunek 50. Retencja wody potencjalnie dostępnej dla roślin na terenie powiatu zwoleńskiego 
(źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
Jednocześnie, rzeczywisty zapas wody w glebach jest niski lub niedostateczny, jedynie na niewielkich 
obszarach określono go jako dostateczny. Obszar powiatu jest narażony na tzw. suszę glebową. 
W perspektywie zmian klimatu i pogłębienia ujemnych bilansów wodnych w sezonie wegetacyjnym, 
należy przewidywać dalsze wyłączanie z produkcji rolniczej znacznych obszarów gleb lekkich. 
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Rysunek 51. Rzeczywisty zapas wody w glebach powiatu zwoleńskiego 
 (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
Na obszarze powiatu zwoleńskiego większość użytków rolnych charakteryzuje się kwaśnym i bardzo 
kwaśnym odczynem gleby. Kwasowość, ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych powodowana 
jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno-glebowe oraz przez niewłaściwe nawożenie 
mineralne (rysunek nr 52). 

 

Rysunek 52. Kwasowość gleb na terenie powiatu zwoleńskiego (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania. 
Wielkość zalecanych dawek wapna nawozowego na gruntach ornych zależy od kategorii 
agronomicznej gleby i odczynu gleby. 
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Rysunek 53. Pilność wapnowania gleb na terenie powiatu zwoleńskiego 
 (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

 
  
Zjawiska erozyjne na obszarze powiatu zwoleńskiego występują wzdłuż rzeki Zwolenki, występują 
tam tereny o przeważających 6-8‰ spadkach okresowo narażonych na procesy erozji wodnej 
i uprawowej. Potencjalne natężenie erozji wodnej i wietrznej gleb pokazują rysunki nr 54. 
 

 

Rysunek 54. Potencjalne natężenie erozji wodnej gleb na terenie powiatu zwoleńskiego  
(źródło: www.wrotamazowsza.pl) 
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Rysunek 55. Potencjalne natężenie erozji wietrznej gleb na terenie powiatu zwoleńskiego (źródło: 
www.wrotamazowsza.pl) 

Rozmieszczenie gleb marginalnych na terenie powiatu przedstawia rysunek nr 56. Mapa ta ilustruje 
gleby, które w wyniku naturalnej lub nabytej na skutek degradacyjnej działalności człowieka 
posiadają wadliwość ograniczającą ich wykorzystanie w produkcji rolniczej. Za czynniki podstawowe 
do określenia gleb marginalnych przyjęto budowę i właściwości profilu gleby oraz przydatność gleby 
do upraw podstawowych roślin rolniczych. Największy odsetek gleb marginalnych znajduje się na 
terenie gmin: Przyłęk i Kazanów. Poprzez gleby marginalne należy rozumieć pozostające  
w użytkowaniu rolniczym, lub ewidencji gruntów rolnych, gleby które mają małe znaczenie dla 
rolnictwa ze względu na nieopłacalność produkcji, lub też nie nadają się do produkcji żywności. Są to 
zazwyczaj gleby o niskiej bonitacji ( V, VI, VIz ).  
 

 

Rysunek 56. Rozmieszczenie gleb marginalnych na terenie powiatu zwoleńskiego  
 (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

Na terenie powiatu nie ma punktu pomiarowego monitoringu chemizmu gleb. Najbliższy punkt 
znajduje się w Garbatce–Letnisku w powiecie kozienickim. W pobranej tam próbie gleby oznaczono: 
właściwości podstawowe, skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleby i całkowitą zawartość 
składników mineralnych. Uzyskane wyniki pozwoliły zakwalifikować pobraną próbę jako glebę  
o naturalnej zawartości metali ciężkich. Próbka pobranej gleby V klasy bonitacyjnej miała odczyn pH 
4,7 i zerową zawartość zanieczyszczeń Cd, Cu, Ni, Pb i Zn. Zanieczyszczenie wielocyklicznymi 
węglowodorami aromatycznymi i siarką siarczanową wyniosło 10, co klasyfikuje ją do gleb nie 
zanieczyszczonych. 
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Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wykonane zostały badania gleb, 
których graficzne odwzorowanie przedstawiono na rysunku 57.  Wynika z nich, że spośród 
przebadanych próbek gleb w dwóch przypadkach - na terenie gminy Kazanów  i gminy Policzna - 
występują gleby słabo zanieczyszczone metalami ciężkimi, a w kilkunastu innych próbkach 
(rozłozonych na terenie całego obszaru powiatu) stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich 
w glebach. Jednakże, w pozostałych kilkudziesięciu przypadkach przebadanych prób zawartość metali 
ciężkich jest zbliżona do zawartości naturalnej.  
 

 

Rysunek 57. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi na terenie powiatu zwoleńskiego (źródło: 
www.wrotamazowsza.pl) 

Główne problemy 
 
Główne problemy dotyczące powierzchni ziemi są następujące: 
 

• nadmierne zakwaszenie gleb,  

• narażenie na suszę glebową. 
 
5.4.2. Program działań 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku: 
 

Zapobieganie zanieczyszczeniu i niekorzystnemu przekształceniu powierzchni ziemi 
 

Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Użytkowanie gleb i gruntów w sposób zapobiegający ich degradacji 
 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami i 
glebami w sposób odpowiadający ich 
przeznaczeniu, w tym w sposób uwzględniający 

Osoby uprawiające ziemię 
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ich zanieczyszczenie i klasę bonitacyjną  

Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin 
i nawozów  

Osoby uprawiające ziemię, ośrodki doradztwa 
rolniczego 

Wapnowanie gleb Osoby uprawiające ziemię 

Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej Osoby uprawiające ziemię 

Zachowanie śródpolnych zadrzewień, 
zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków -
podmokłych jako ważnych elementów 
funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów 
warunkujących utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wód gruntowych na obszarach 
rolniczych  

Właściciele i dzierżawcy gruntów 

Utrzymanie i odbudowa urządzeń 
melioracyjnych, zapewniających odpowiedni 
poziom wód gruntowych i zabezpieczających 
użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami 
lub zalaniami  

Właściciele i dzierżawcy gruntów, WZMiUW 

Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję 
poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń  

Właściciele i dzierżawcy gruntów , inwestorzy 
poszczególnych inwestycji 

Organizacja szkoleń i kursów dla rolników 
podnoszących świadomość ekologicznego 
gospodarowania i uprawiania roślin  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, ośrodki 
doradztwa rolniczego 

Scalanie gruntów i zagospodarowanie 
nieużytków rolnych w ramach programu 
właściwej gospodarki gruntami  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego 

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

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

 
 
5.5. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 
 
5.5.1. Stan wyjściowy 

 
Na terenie powiatu zwoleńskiego stwierdzono występowanie kruszyw naturalnych drobnych 
i grubych, surowców ilastych, torfów, opok i kredy piszącej. 
 
Na terenie powiatu znajduje się osiem złóż surowców ujętych w Bilansie Zasobów Złóż Kopalin  
w Polsce według stanu na 31.12 2013 r. 
 

Tabela 5. Złoża surowców mineralnych na terenie powiatu zwoleńskiego według stanu na dzień 
31.12.2013 r. 

Lp Nazwa 
złoża 

Rodzaj 
kopaliny 

Stan 
zagospodarowania 

Zasoby w tys. ton Wydobycie w 
tys. ton w 

2013 r. 
geologiczne 
bilansowe 

przemysłowe 

1 Jasieniec piaski i 
żwiry 

skreślone z bilansu 
zasobów w 2013 r. 

- - - 

2 Jasieniec I piaski i 
żwiry 

eksploatowane 10 10 3 
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Lp Nazwa 
złoża 

Rodzaj 
kopaliny 

Stan 
zagospodarowania 

Zasoby w tys. ton Wydobycie w 
tys. ton w 3 Lucimia piaski i 

żwiry 
rozpoznane 
szczegółowo 

53 - - 

4 Ranachów piaski i 
żwiry 

eksploatacja 
okresowa 

25 - - 

5 Ranachów 
I 

piaski i 
żwiry 

rozpoznane 
szczegółowo 

109 - - 

6 Ranachów 
II 

piaski i 
żwiry 

eksploatowane 87 - 0 

7 Bierdzież I piaski i 
żwiry 

rozpoznane 
szczegółowo 

162 - - 

8 Gródek 
Stary 

piaski i 
żwiry 

eksploatowane 39 0 11 

źródło: PIG-PIB, 2014 r. 
 
Kruszywo naturalne (piaski i żwiry) występuje na terenie całego powiatu i jest wykształcone w postaci 
piasków i żwirów wodnolodowcowych i czołowomorenowych, piasków eolicznych i rezydualnych 
oraz piasków i żwirów rzecznych.  
 
Surowce ilaste to iły zastoiskowe i gliny. W przeszłości były one eksploatowane w wyrobisku cegielni 
Policzna, która istniała do 1970 roku. Złoże zostało wyczerpane i wykreślone z Bilansu Zasobów 
w 1998 roku, a teren został zrekultywowany. Prowadzone w latach siedemdziesiątych prace 
poszukiwawcze surowców ilastych do produkcji cegły zakończono wynikiem negatywnym: surowiec 
nie spełniał kryteriów bilansowości do produkcji cegły.  
 
Gliny zwałowe występujące na terenie powiatu w izolowanych płatach cechuje nieregularne 
wykształcenie, typowe dla utworów lodowcowych. Są one silnie zmienione i nie spełniają norm 
jakościowych. 
 
Torfy występujące na terenie powiatu związane są głównie z torfowiskami dolinnymi. Powstały one 
w obrębie płaskich dolin rzecznych i w zagłębieniach bezodpływowych. Są to torfowiska na ogół 
niskie, utworzone z torfów trzcinowych i turzycowych. Charakteryzują się małą miąższością i znaczną 
popielnością. Na terenach nagromadzenia torfu w miejscowościach Borowiec i Antoniówka 
utworzono rezerwaty. Na części pozostałych obszarach występowania torfu utworzono użytki 
ekologiczne lub są one projektowane.  
 
Na terenie powiatu występują opoki i kreda pisząca z przewarstwieniami margli (m.in. na terenie 
gminy Tczów, Przyłęk i Zwoleń). Wydobycie opoki i kredy piszącej jest jednak nieopłacalne, ponieważ 
umieszczone są przeważnie pod zawodnionymi utworami czwartorzędowymi, a nadkład wynosi do 7 
m. W przeszłości były one eksploatowane i wykorzystywane jako kamień łamany, w postaci dodatku 
aktywnego do produkcji klinkieru cementowego i kształtek budowlanych. Natomiast kredę używano 
do produkcji klinkieru cementowego oraz kredy nawozowej. Obecnie nie eksploatuje się opok i kredy 
piszącej. 
 
Na terenie powiatu znajduje się duża ilość „dzikich” wyrobisk, które wymagają rekultywacji. 
Przeprowadzona w gminie Policzna inwentaryzacja wyrobisk wykazała istnienie 19 wyrobisk 
o powierzchni od 200 m2 do 12 000 m2. Są to odkrywki powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa 
naturalnego i gliny.  
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Główne problemy 
 

• nielegalna eksploatacja kopalin, 

• wykorzystywanie wyrobisk poeksploatacyjnych jako "dzikich" wysypisk odpadów, 

• brak rekultywacji części wyrobisk poeksploatacyjnych. 
 
5.5.2. Program działań 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku: 
 

Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych 
 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w 
celu przywrócenia właściwej wartości terenu  

Użytkownicy złoża 

Minimalizacja szkodliwych dla środowiska 
skutków eksploatacji kopalin, zgodnie z 
decyzjami określającymi warunki prowadzenia 
eksploatacji  

Użytkownicy złoża, Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Kontrola realizacji koncesji na wydobywanie 
kopalin ze złóż 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

Ochrona obszarów, na których występują złoża, 
przed zainwestowaniem uniemożliwiającym 
późniejsze wykorzystanie kopaliny poprzez 
odpowiednie zapisy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin  Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

  



 73 

6.  POPRAWA JAKO ŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO 

 
6.1. ŚRODOWISKO A ZDROWIE 
 
6.1.1. Stan wyjściowy 

 
Na stan zdrowia społeczeństwa powiatu zwoleńskiego w znacznym stopniu wpływa jakość 
środowiska. Istnieje udowodniona korelacja pomiędzy stanem środowiska a chorobami 
cywilizacyjnymi, jakimi są m.in.: alergie, choroby dróg oddechowych i pokarmowych czy choroby 
nowotworowe, a także nadumieralność noworodków i skracanie życia.  
 
Stan poszczególnych elementów środowiska został opisany w poszczególnych rozdziałach niniejszego 
Programu. W kolejnych rozdziałach przedstawiono także działania zaradcze, zmierzające do poprawy 
elementów środowiska. Z tematem zdrowia i środowiska nierozerwalnie łączy się także 
przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, katastrofom i awariom, gdyż każda taka sytuacja stanowi 
potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu.  
 
Na terenie powiatu nie ma zakładów mogących stanowić źródło poważnej awarii, stąd też 
ewentualne zagrożenia to: 
 

• katastrofy naturalne: powodzie (opadowe i roztopowe), silne wiatry (huragany), anomalie 
pogodowe, epidemie, plagi zwierzęce, ruchy tektoniczne (osunięcia ziemi, 

• katastrofy techniczne: pożary, awarie gazowe, awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych, 
awarie i wypadki radiacyjne, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane, awarie urządzeń 
infrastruktury technicznej). 

 
Za niebezpieczeństwo dla ludności uznano także ryzyko utonięcia i naruszenia porządku publicznego. 
Istnieje potencjalne zagrożenie poważnej awarii związane z transportem substancji niebezpiecznych 
drogami o charakterze tranzytowym. Rozmieszczenie stacji paliw i LPG na terenie całego powiatu 
powoduje konieczność transportu produktów naftowych po ulicach o dużym natężeniu ruchu, 
w obszarze zabudowanym. 
 
Z powodu braku obwodnicy Zwolenia transport materiałów i substancji niebezpiecznych odbywa się 
głównymi arteriami komunikacyjnymi oraz drogami przelotowymi prowadzącymi przez miasto.  
 
Cały obszar między wsiami Lucimią a Gniazdkowem zajmujący na terenie powiatu powierzchnię 240 
ha stanowi polder zalewowy. W celu zabezpieczenia wsi Lucimia przed powodzią konieczne jest 
wykonanie obwałowania wsi i ujścia rzeki Zwolenki do Wisły oraz zabezpieczenie ostróg i progów przy 
wale rzeki w celu zmiany kierunku prądu wody i ochronę brzegu przed wyrywaniem. 
 
Pożary stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń występujących w powiecie. Największe zagrożenie 
stanowią pożary pojedynczych zabudowań mieszkalnych, lasów i upraw rolnych, a także nieliczne 
zakłady produkcyjne, stacje paliw. Na terenie powiatu występuje, w przeważającym stopniu, 
zabudowa murowana o pokryciu niepalnym zabudowa, występują jednak pojedyncze przypadki 
zabudowań drewnianych, stanowiących duże zagrożenie pożarowe. W powiecie dominuje zabudowa 
jednorodzinna i zagrodowa. Ze względu na charakter zabudowy największe zagrożenie występuje 
w miejscowościach o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożone są gospodarstwa rolne, w których 
przechowuje się duże ilości suchych pasz (siano, słoma).  
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Rysunek 58. Zagrożenia środowiska w rejonie powiatu zwoleńskiego 
 (źródło: www.wrotamazowsza.pl) 

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego 
lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. Aktualna 
prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu prognozy przygotowuje 
Samodzielna Pracowania Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
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Rysunek 59. System ochrony przeciwpożarowej rejonu radomskiego (www.wrotamazowsza.pl) 

Bezpieczeństwem ludności na terenie powiatu zajmują się jednostki zarządzania kryzysowe. 
Ich działanie polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad 
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 
 
Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także 
zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z poź. zmianami). 
 
Wydzielono cztery poziomy zarządzania kryzysowego: 
 
1. Poziom Krajowy: 
 

• Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele 

• Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach 
inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego 

• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady 
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

 
2. Poziom Wojewódzki 
 

• Wojewoda 

• Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez 
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy 

• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki 
organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich 
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3. Poziom Powiatowy 
 

• Starosta 

• Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę, który 
określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy 

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
4. Poziom Gminny 
 

• Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta 

• Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta, Burmistrza 
lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy 

• Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego - utworzone przez Wójta, Burmistrza lub 
Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne. 

 
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
z siedzibą przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu. W poszczególnych gminach utworzono Gminne Centra 
Zarządzania Kryzysowego: 
 

• Kazanów, ul. Partyzantów 2, 

• Policzna, ul. Prusa 11, 

• Przyłęk, Urząd Gminy, 

• Tczów, Urząd Gminy, 

• Zwoleń, ul. Kochanowskiego 1. 
 
Jednostki na terenie gmin są niewystarczająco wyposażone w podstawowy i zarazem 
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszystkie jednostki OSP wyposażone są w system łączności 
w postaci syren. 
 
Główne problemy 

 

• występowanie katastrof naturalnych - suszy, powodzi i silnych wiatrów, stanowiących zagrożenie 
dla życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia, 

• brak parkingów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 

• brak obwodnicy Zwolenia. 
 
6.1.2. Program działań 

 
Cele długookresowe do 2021 roku 
 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia 

 
Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, katastrofami i awariami 

 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniu zagrożeń naturalnych, 
awarii oraz katastrof spowodowanych działalnością człowieka oraz minimalizacja skutków 

w przypadku ich wystąpienia 



 77 

 
Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz 

rozwój monitoringu zagrożeń środowiska 

 

Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i 
gotowości systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego na wypadek 
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy lub 
poważnej awarii   

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Powiatowa 
Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, 
Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna, 
Policja, służby ratownictwa medycznego 

Realizacja zapisów zawartych w dokumentach 
strategicznych z zakresu zarządzania ryzykiem 
opracowanych na szczeblu wojewódzkim i 
powiatowym oraz wdrożenie i aktualizacja tych 
zapisów w gminnym Planie Zarządzania 
Kryzysowego 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego , Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  

Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego wymogów 
związanych z ochroną przeciwpożarową i 
ochroną przeciwpowodziową  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Informacji i edukacja ekologiczna mieszkańców 
oraz przedsiębiorców prowadzących działalność 
na terenie powiatu w zakresie ryzyka 
wystąpienia awarii i klęsk żywiołowych, a 
także w zakresie sposobu postępowania w 
momencie ich wystąpienia  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Powiatowa 
Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, 
Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna, 
Policja, służby ratownictwa medycznego, media, 
placówki oświatowe 

Promowanie systemu ubezpieczeń dla obiektów 
i działań, które w sytuacji awaryjnej będą 
wymagać sfinansowania działań ratowniczych i 
naprawczych  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, media 

Eliminacja substancji uznanych za groźne dla 
zdrowia ludzi - realizacja programu usuwania 
z budynków pokryć dachowych i ściennych 
zawierających azbest  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i zarządcy obiektów 

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach 
powiatu  

Zarządcy dróg, kierowcy, policja, inspekcja 
drogowa 

Wyznaczenie i budowa przy głównych drogach 
parkingów dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne 

Zarządcy dróg 
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6.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 
6.2.1. Stan wyjściowy 

 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu zwoleńskiego są: 
 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

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

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

3. źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, nawożeniem i opylaniem roślin, 
4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym 

kierunkiem wiatru. 
 
Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu zwoleńskiego jest tzw. 
niska emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nie przekraczającej kilku - kilkudziesięciu 
metrów wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie ma możliwości 
przewietrzania. Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia emitowane podczas 
ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.  
 
Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także 
odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają 
się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia 
ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.  
 
W mieście Zwoleń dominuje ogrzewanie gazowe oraz tradycyjne węglowe, na terenach wiejskich 
powiatu zdecydowanie przeważa ogrzewanie węglowe, przy znacznie mniejszym udziale ogrzewania 
gazowego. 
 
Na stan powietrza w powiecie oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie 
powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na 
skrzyżowaniach głównych dróg, w centrach miejscowości i przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie (szczególnie w mieście Zwoleń, gdzie 
drogi krajowe i wojewódzkie krzyżują się w centrum, co stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców 
z uwagi na duży ruch samochodów ciężarowych). Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze 
środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich zła eksploatacja, 
przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg.  
 
Inne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powiatu znajdują się poza jego granicami. 
Emisja i dyfuzja zanieczyszczeń w atmosferze ma charakter transgraniczny co oznacza, 
że zanieczyszczenia pochodzące z terenów sąsiednich mogą mieć pewien wpływ na wielkość imisji na 
terenie powiatu zwoleńskiego. Może to być potencjalnie odczuwalne przy wiatrach zachodnich 
i północnych, gdyż w tych kierunkach położone są tereny, gdzie stężenia zanieczyszczeń są znaczące 
(miasta Radom i Kozienice).  
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Rysunek 60. Struktura emisji zanieczyszczeń do powietrza w rejonie powiatu zwoleńskiego  
(źródło: Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego na lata 2011-2014  

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.) 

 
Według Głównego Urzędu Statystycznego, emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (z zakładów 
uznanych za uciążliwe) z terenu powiatu zwoleńskiego w latach 2008-2013 przedstawiała się 
następująco: 

Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z terenu powiatu zwoleńskiego w latach 
2008-2013 (z zakładów szczególnie uciążliwych) 

Składnik emisji Jednostka Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem tona/rok 30 13 12 bd bd bd 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania 
paliw 

tona/rok 12 12 12 bd bd bd 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych węglowo-
grafitowych, sadzy 

 1 1 0 bd bd bd 

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem tona/rok 16962 13159 9687 3827 4419 4118 

Emisja dwutlenku siarki tona/rok 76 49 28 bd bd bd 

Emisja tlenków azotu tona/rok 32 25 18 3 4 4 

Emisja tlenku węgla tona/rok 159 123 45 bd bd bd 

Emisja dwutlenku węgla tona/rok 16695 12962 9596 3824 4415 4114 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub tona/rok 28 11 10 bd bd bd 
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Składnik emisji Jednostka Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zneutralizowane w urządzeniach 
oczyszczających 

Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach 
oczyszczających 

tona/rok 0 0 0 0 0 0 

źródło: GUS Bank Danych lokalnych, 2014 r. 

 
W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na 
terenie powiatu zwoleńskiego odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
mazowieckim. Raport za rok 2013",  sporządzonej przez WIOŚ w Warszawie.  
 

Wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu, po czym dokonuje 
klasyfikacji stref. Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości 
poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), 
docelowego i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
oraz z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 
r.  poz. 1031). 
 

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę  
zdrowia  oraz  ze  względu  na  ochronę  roślin. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy 
stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref: 
 

• klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 
poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

• klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
 i poziomów docelowych. 

 
dla ozonu: 
 

• klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

• klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 
 
dla PM2.5: 
 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 

• klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 
 

O klasyfikacji stref decyduje parametr, którego wartość wskazuje na gorszą klasę obszaru. 
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Rysunek 61. Podział stref na terenie województwa mazowieckiego, w których dokonuje się oceny 

poziomów substancji w powietrzu (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
 
Powiat zwoleński przypisany jest do strefy mazowieckiej. 
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego nie prowadzono w latach 2008 - 2013 badań jakości powietrza.  
 
Wyniki uzyskane dla strefy mazowieckiej w 2013 roku przedstawiały się następująco: 

Tabela 7. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane w ocenie 
rocznej dla strefy mazowieckiej 

Parametr Kryteria ochrony zdrowia Kryteria ochrony roślin 
Symbol klasy wg 

poziomu 
dopuszczalnego 

Symbol klasy wg 
poziomu 

docelowego/ 
długoterminowego 

Symbol klasy 
wg 

poziomu 
dopuszczalnego 

Symbol klasy 
wg 

poziomu 
docelowego 

Dwutlenek siarki SO2 A - A - 

Dwutlenek azotu NO2 A - A - 

Tlenek węgla CO A - - - 

Benzen  A - - - 

Pył zawieszony PM10 C - - - 

Pył zawieszony 
PM2,5 

C C2 - - 

Ołów w pyle PM10 - A - - 
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Parametr Kryteria ochrony zdrowia Kryteria ochrony roślin 
Arsen, nikiel, kadm w 
pyle PM10 

- A - - 

Benzo/a/piren w pyle 
PM10 

- C - - 

Ozon A D2 A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2013 rok. WIOŚ, 
Warszawa 
 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2011 r. dla zanieczyszczeń mających określone poziomy 
dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej, do której przypisany jest powiat zwoleński, 
zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 według kryteriów ochrony zdrowia. Wobec powyższego, strefa ta została zakwalifikowana do 
klasy C, dla której istnieje ustawowy wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza.  
 
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza 
za 2013 r.  strefa mazowiecka otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 
dla benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia. W związku z powyższym istnieje ustawowy 
wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza dla benzo/a/pirenu. Dla pozostałych 
zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, nikiel oznaczane w pyle 
PM10) normy były dotrzymane. 
 
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma 
obowiązku wykonania Programu Ochrony Powietrza, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 
2013 r.  strefa mazowiecka otrzymała klasę D2 ze względu na przekroczenie poziomu dla ozonu 
według kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin. 
 
Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, 
arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom dopuszczalny) standardy imisyjne na terenie strefy 
mazowieckiej były dotrzymane. 
 

 
Rysunek 60. Rozkład stężeń SO2 w rejonie powiatu 

zwoleńskiego (źródło: WIOŚ Warszawa) 
 

 
 

Rysunek 62. Rozkład stężeń NO2 w rejonie 
powiatu zwoleńskiego  

(źródło: WIOŚ Warszawa) 
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Rysunek 63. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego  
PM10 w rejonie powiatu zwoleńskiego  

(źródło: WIOŚ Warszawa) 

 
 Rysunek 64. Rozkład stężeń pyłu 

zawieszonego  PM2,5 w rejonie powiatu 
zwoleńskiego (źródło: WIOŚ Warszawa) 

 
Energia odnawialna 
 
Odnawialne źródła energii wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną  
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. 
 
Akty prawne wymagają osiągnięcie określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze 
energii pierwotnej. Odnawialne źródła energii w Polsce mają stanowić: 15,0 w 2016 r. i  19% w 2020 
r. wartości całkowitej wyprodukowanej energii.  
Do odnawialnych źródeł energii, występujących na terenie powiatu zwoleńskiego można zaliczyć: 
energię słoneczną, energię wiatru, energię wodną, energię geotermalną i energię wytwarzaną 
z biomasy.  
 
Energia wiatru 
 
Powiat zwoleński znajduje się w strefie III, uznanej za korzystną dla lokalizacji siłowni wiatrowych.  
Notowane średnie prędkości wiatru na rozpatrywanym obszarze wynoszą od 3,4 m/s do 4,7 m/s. 
Średnia prędkość wiatru w ciągu roku wynosi 4,12 m/s, a więc powyżej pułapu opłacalności 
ekonomicznej, wynoszącej 4,0 m/s. Część powiatu objęta jest ochrona prawna na mocy ustawy  
o ochronie przyrody i tereny te nie mogą być wykorzystane pod budowę elektrowni wiatrowych.  
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Rysunek 65. Możliwość wykorzystania energii wiatrowej w Polsce (źródło: www.ozee.kape.gov.pl) 

 
Energia geotermalna 
 
Powiat zwoleński ma niekorzystne warunki występowania wód geotermalnych. Do celów 
energetycznych ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie wód o temperaturze powyżej 80°C 
oraz przy stałym całorocznym odbiorze ciepła na poziomie 12 MW. Prognozowana moc cieplna 
otworów geotermalnych na terenie powiatu zwoleńskiego wynosi 0,2 MW i jest najniższa ze 
wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Ze względu na małe zagęszczenie potrzeb 
energetycznych na obszarze gminy nie przewiduje się energetycznego wykorzystania tego typu źródła 
energii.  
 
Alternatywą dla zabudowy rozproszonej w stosunku do energetyki geotermalnej są pompy ciepła.  
 
Energia wodna 
 
Za odnawialne źródła energii uważa się elektrownie wodne małej mocy, zwane elektrowniami MEW.  
 

 
Rysunek 66. Schemat elektrowni wodnej  

(źródło: energiaodnawialna.net) 

Rzeki powiatu mają niski potencjał 
hydroenergetyczny. Dla rzeki  Zwolenki został 
on oceniony na: moc -  76 kW, a energia – 360 
MWh. Obecnie na rzece funkcjonują dwa 
obiekty energetyki wodnej.   
 
Ponadto, dolina rzeki została częściowo objęta 
ochroną w ramach sieci Natura 2000 (Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina 
rzeki Zwolenka”) oraz Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Dolina Rzeki Zwolenki, co może 
ograniczyć możliwość wykorzystania tego źródła 
energii.  
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Energia słoneczna 
 
Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, 
bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania.  
Na całym obszarze województwa mazowieckiego występują zbliżone pod względem możliwości 
pozyskania warunki solarne. Energia całkowitego promieniowania słonecznego w ciągu roku wynosi 
985 kWh/m2, dlatego zastosowanie kolektorów zalecane jest dla całego województwa, w tym dla 
powiatu zwoleńskiego.  
 
Energia z biomasy 
 
Biomasa to podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu 
rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi 
gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych  
i miejskich. Biomasę można zastosować jako nośnik energii poprzez spalenie, zgazowanie lub 
produkcję biogazu (produkt fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego).  
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego potencjał biomasy pochodzi z produkcji roślinnej, w tym słomy, 
upraw energetycznych, sadów, przecinki corocznej drzew przydrożnych, a także produkcji leśnej, łąk 
nie użytkowanych jako pastwiska i innych źródeł.  
 
Warunki przyrodnicze powiatu są sprzyjające do produkcji biomasy z uwagi na dużą powierzchnię 
użytków rolnych i długi okres wegetacyjny. 
 
Poza warunkami naturalnymi istnieje jednak wiele innych ograniczeń wpływających na rozwój tej 
dziedziny, jak np. uregulowania prawne, słabo rozwinięty rynek  biomasy oraz brak dostatecznej ilości 
kapitału inwestycyjnego. 
 
Podsumowując. wskazana jest okresowa aktualizacja wiedzy o zmianach w ustawodawstwie 
prawnym w obszarze energetyki odnawialnej oraz gospodarki odpadami. Spodziewane są istotne 
zmiany zarówno w prawie unijnym jak i krajowym. 
 
Główne problemy 
 

• brak dobrze rozwiniętej sieci centralnego ogrzewania, 

• niska emisja zanieczyszczeń, szczególnie w sezonie grzewczym, 

• wysokie wartości emisji komunikacyjnej, szczególnie w miejscach przecięcia się uczęszczanych 
szlaków komunikacyjnych w obszarach zwartej zabudowy, 

• brak wykorzystania źródeł energii odnawialnej, z wyjątkiem energii wodnej. 
 
6.2.2. Program działań 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Osiągnięcie i utrzymanie wymaganych przepisami prawa standardów jakości powietrza 

 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla jakości powietrza 
atmosferycznego pochodzących z sektora komunalnego 
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Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 

 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 
Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla jakości powietrza 
atmosferycznego pochodzących z sektora komunalnego 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Realizacja zadań i zaleceń wyznaczonych w 
Programie ochrony powietrza dla strefy 
mazowieckiej  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, pozostałe 
jednostki i podmioty wyznaczone jako 
realizatorzy 

Opracowanie Planów zaopatrzenia gmin w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

 

Ograniczenie strat ciepła w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności 
publicznej, m.in. poprzez termomodernizację  

Właściciele i administratorzy budynków, 
Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego 

Wymiana starych urządzeń grzewczych na 
nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla 
środowiska (np. system gazowy)  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego , Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele i zarządcy 
obiektów 

Edukacja mieszkańców powiatu w zakresie 
kształtowania właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających oszczędzaniu energii cieplnej i 
elektrycznej oraz w zakresie uświadamiania 
o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne, placówki 
oświatowe, media 

Promocja alternatywnych źródeł energii, 
propagowanie działań zmierzających do 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
(m.in. słonecznej i geotermalnej)  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne, placówki 
oświatowe, media 

Wprowadzanie energooszczędnego oświetlania 
ulic, obiektów i budynków (w tym budynków 
użyteczności publicznej) 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele i 
administratorzy obiektów i budynków 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
i administratorzy obiektów i budynków 

Rozbudowa sieci gazowej  Mazowiecka Spółka Gazownicza, właściciele 
i zarządcy nieruchomości 

Skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, 
ściernisk i pól 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Straż 
Miejska, policja 

Zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie 
społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie 
suszy, sprzątanie lasów 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Straż 
Miejska, policja 

 
Ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic  Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu i zarządcy dróg  

Modernizacja dróg i ulic  Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu i zarządcy dróg  
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Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach 
o pylącej nawierzchni  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu i zarządcy dróg  

Stosowanie  przy  modernizacji  dróg  i  
parkingów  materiałów  i  technologii 
gwarantujących ograniczanie emisji pyłu podczas 
eksploatacji  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu i zarządcy dróg  

Rozwój i promocja komunikacji zbiorowej w celu 
zwiększenia jej udziału w całkowitych 
przewozach pasażerskich  

Przewoźnicy, organizacje ekologiczne, media 

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele 
terenu i zarządcy dróg  

Zachęcanie i promowanie do proekologicznych 
zachowań właścicieli pojazdów (wysoka jakość 
paliwa, promocja środków transportu 
zbiorowego, organizacja płynnego ruchu 
komunikacyjnego, popularyzacja ruchu 
rowerowego itp.)  

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, media, organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne, media 

 
Podjęcie działań w zakresie planowania przestrzennego 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Wprowadzanie w planach zagospodarowania  
przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji  
zakładów przemysłowych wprowadzających pył 
do powietrza na terenach oddalonych od 
zabudowy mieszkaniowej  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

 
Podjęcie działań w celu zmniejszenia poboru energii  
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Propagowanie wśród mieszkańców zachowań, 
które zmniejsza pobór energii elektrycznej lub 
zapotrzebowanie na energię cieplną 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, media, organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne 

Kontrola stanu technicznego urządzeń 
grzewczych 

Starosta Powiatu Zwoleńskiego , Burmistrz 
Zwolenia i Wójtowie Gmin, właściciele i 
administratorzy budynków 

 
6.3. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

 
6.3.1. Stan wyjściowy dla hałasu 

 
Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku dzieli się na hałas komunikacyjny 
(w przypadku powiatu zwoleńskiego tylko drogowy), hałas komunalny i hałas przemysłowy. 
 
Głównym źródłem hałasu na terenie powiatu zwoleńskiego jest ruch drogowy, co wynika przede 
wszystkim z powszechności jego występowania, czasu oddziaływania oraz ciągłej intensyfikacji.  
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Hałas komunikacyjny 
 
Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu, 
struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni.  
 
Na terenie powiatu zwoleńskiego prowadzono wyrywkowe badania hałasu komunikacyjnego, choć 
struktura ekspozycji na hałas nie jest w pełni rozpoznana. W latach 2011 - 2013 nie wykonywano 
badań hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu zwoleńskiego. 
 
W 2010 r. WIOŚ badał natężenie hałasu w centrum miejscowości Policzna (droga krajowa nr 79). 
Równoważny poziom dźwięku dla pory dnia wynosił LAeq D = 65,1dB, a dla pory nocy LAeq N = 
63,4dB. W obydwu przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (LAeq D = 60dB i LAeq N 
= 50dB). 
 
W 2009 r. WIOŚ wykonał badania hałasu w Zwoleniu, przy ul. Wojska Polskiego 56. Równoważny 
poziom dźwięku dla pory dnia wynosił LAeqD = 69,3dB, a dla pory nocy LAeqN = 66,9dB.  W obydwu 
przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (LAeqD = 60dB i LAeqN = 50dB). 
 
Największe natężenie ruchu ulicznego występuje w centralnej części miejscowości oraz wzdłuż dróg, 
które obsługują ruch napływający i wypływający. Na terenie powiatu do najbardziej uciążliwych 
akustycznie dróg należą drogi krajowe: nr 12 (z Lublina do Łodzi), nr 79 (Warszawa – Tarnobrzeg). 
Przecięcie tych dróg ma miejsce w środku miasta Zwoleń, gdzie występuje najniekorzystniejszy klimat 
akustyczny ze względu na intensywny ruch samochodów ciężarowych w kierunku wschód-zachód.  
Do uciążliwych szlaków komunikacyjnych zalicza się także drogę wojewódzką nr 787 (w kierunku 
Pionek). 
 
Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na 
terenie powiatu utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem 
kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również niezadowalająca jakość nawierzchni dróg.  
 
Hałas przemysłowy 
 
Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występując głównie na terenach 
sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Jest on uciążliwy głównie dla budynków zlokalizowanych  
w pobliżu takich obiektów. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla 
każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także 
prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. 
Wewnątrz hal przemysłowych hałas może sięgać poziomu 80 - 125 dB i w znacznym stopniu 
przenosić się na tereny sąsiadujące. Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika także z niewłaściwej 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów przemysłowych i usługowych, jak też jest 
zależne od rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu, skuteczności zabezpieczeń 
akustycznych oraz ukształtowania i zagospodarowania sąsiednich terenów. 
 
Decyzje w zakresie hałasu przemysłowego wydawane są wtedy, gdy zgłaszane są skargi na 
uciążliwość hałasu, a dopuszczalne normy natężenia (według badań Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska) są przekroczone.  
 
W latach 2004 – 2013 na terenie powiatu  nie przeprowadzano takich badań.  
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Hałas komunalny 
 
Szacuje się, że w skali kraju około 25% mieszkańców Polski jest narażona na ponadnormatywny hałas 
w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania nieodpowiednich materiałów i konstrukcji 
budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, 
wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową. Istotnym źródłem jest sprzęt 
grający używany przez turystów i mieszkańców gminy w miejscach przeznaczonych do wypoczynku 
i rekreacji. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, 
spowodowany wadliwym funkcjonowaniem urządzeń, np. hydroforów, pieców. Według polskiej 
normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 
dB, nocą 25-30 dB. 
 
6.3.2. Stan wyjściowy promieniowania elektromagnetycznego 

 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0Hz do 300 GHz.  
 
Współczesna cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola 
elektromagnetyczne. Praktycznie, źródłem promieniowania jest każda instalacja, każde urządzenie, 
w którym następuje przepływ prądu (np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty 
telefonii komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia 
radiowo-nawigacyjne, radiowo-komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle 
lub w gospodarstwach domowych). 
 
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie powiatu zwoleńskiego są: 
 
1. elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 

i 220 kV, 
2. stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV, 
3. urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne, 
4. stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. 
 
Uciążliwość linii wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych: 
 

• linie 15 kV i 30 kV – strefa ochronna 5 m 

• linia 110 kV – strefa ochronna po 9 m od osi linii w obie strony 

• linia 220 kV – strefa ochronna po 19 m od osi linii w obie strony. 
 
Na terenie powiatu znajdują się przekaźniki radiowe (Tczów i Wilczy Ług) oraz maszty telefonii 
komórkowej. 
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Rysunek 67. Lokalizacja stacji telefonii komórkowej i wydanych pozwoleń na nowe lokalizacje w 
rejonie powiatu zwoleńskiego (źródło: http://mapa.btsearch.pl) 

 
Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej z antenami sektorowymi 
i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast 
antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). W przypadku stacji bazowych 
telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych 
wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół budowanych stacji bazowych telefonii 
komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. Konsekwencją 
lokalizacji anten na dużych wysokościach jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji 
wspornych, które szpecą krajobraz. 
 
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany. 
Pomiary na terenie powiatu zwoleńskiego prowadził WIOŚ w Warszawie - w 2012 r. i w  2009 r. 
Pomiar natężenia promieniowania elektromagnetycznego wykonano w jednym punkcie w mieście 
Zwoleń, przy Placu im. J Kochanowskiego 1.  
 
Stwierdzono, że w 2009 r. w paśmie 0,1-1000 MHz natężenie składowej elektrycznej pola wynosi 
poniżej 0,05 V/m, a w paśmie 1-40 MHz - poniżej 0,8 V/m (poniżej czułości pomiarowej).  
 
W 2012 r. WIOŚ w Warszawie wykonał pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego 
w tym samym punkcie, co w 2009 r. (w mieście Zwoleń). Stwierdzono, że w paśmie 0,1-1000 MHz 
natężenie składowej elektrycznej pola wynosi poniżej 0,1 V/m, a w paśmie 01 - 3000 MHz - poniżej 
0,2 V/m (poniżej czułości pomiarowej). 
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Analiza wyników dokonanych pomiarów wykazuje, że występujące środowisku poziomy pól 
elektromagnetycznych były znacznie mniejsze od dopuszczalnych poziomów i nie powinny zagrażać 
środowisku i zdrowiu ludzi. Dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się 
w przedziale od 7 V/m do 20 V/m). 

 
Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko może stale 
wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym.  
 
Główne problemy 
 

• wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym, 

• wzrost liczby miejsc generowania promieniowania elektromagnetycznego . 
 

6.3.3. Program działań 

 
Cele długoterminowe do 2021 roku i krótkoterminowe do 2017 roku 
 

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego 
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 
Minimalizacja zagrożenia mieszkańców powiatu hałasem 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Zintensyfikowanie działań ograniczających 
negatywny wpływ hałasu na mieszkańców 
poprzez: 

− modernizację nawierzchni dróg istniejących, 

− tworzenie izolacyjnych pasów zieleni przy 
drogach, 

− budowa przesłon izolacyjnych (w tym 
ekranów akustycznych) w miejscach 
najbardziej zagrożonych oddziaływaniem 
hałasu 

− budowę ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszych. 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego, zarządy dróg 

Wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, o 
podwyższonym wskaźniku izolacyjności 
akustycznej  

Własciciele i administratorzy budynków 

Ograniczenia hałasu pochodzenia 
przemysłowego i robót budowlanych 

Podmioty gospodarcze 

Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na 
ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem 
technicznych i ekonomicznych możliwości 
organów władzy  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, WIOŚ 

Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 
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odnośnie standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów   

 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów związanych z 
zagrożeniem polami elektromagnetycznymi, 
związanych z lokalizacją nowych obiektów 
mogących być źródłami takiego promieniowania  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin 

Lokalizowanie wysokich konstrukcji wspornych 
poza miejscami objętymi szczególna ochroną, 
aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy  

Inwestorzy  

Stosowanie zasady lokalizacji kilku źródeł 
promieniowania na jednej konstrukcji wsporczej, 
o ile jest to technicznie możliwe  

Inwestorzy  

Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania 
wokół tych urządzeń emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne, gdzie 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów promieniowania  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, inwestorzy 

 
6.4. GOSPODARKA ODPADAMI 

 
6.4.1. Stan wyjściowy 

 
Kwestie związane z gospodarką odpadami regulowały dotychczas plany gospodarki odpadami (na 
poziomie województwa, powiatu i gminy). Zmiana nastąpiła 1 stycznia 2012 r., wraz z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), która 
zniosła obowiązek wykonywania planów gminnych i powiatowych. Obecnie, dla osiągnięcia celów 
założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami 
opracowuje się jedynie krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki 
odpadami.  
 
Na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje „Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2013”, przyjęty uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r.  
 
W 2013 r. na terenie powiatu zwoleńskiego zebrano łącznie 3 074,1 Mg odpadów komunalnych, 
(dane: informacje z gmin). Wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca 
wynosił 83 kg/rok. 
 
Zebrano łącznie 2 658,2 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 
 
W wyniku selektywnej zbiórki zebrano:  
 

• zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) - 101,4 Mg, 

• opakowania z papieru i tektury (15 01 01) oraz papier i tektura (20 01 01) - 34,4 Mg, 

• opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) oraz tworzywa sztuczne (20 01 39) - 15,5 Mg, 
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• opakowania ze szkła (15 01 07) oraz szkło (20 01 02) - 146,3 Mg, 

• opakowania z metali (15 01 04) - 0,9 Mg, 

• inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie (20 01 99) - 62,9 Mg, 

• odpady ulegające biodegradacji - 34,7 Mg. 
 
Zbiórką tekstyliów zajmuje się PCK, do którego należą pojemniki na te odpady. Brak informacji na 
temat ilości zebranych w ten sposób odpadów.  
 
Zbiórka baterii poprzez sieć pojemników ustawionych w szkołach, sklepach i u sołtysów.  
 
Zbiórka przeterminowanych leków została zorganizowana poprzez ustawione pojemniki w aptekach. 
W 2013 r. zebrano w ten sposób 119 kg przeterminowanych leków.  
 
Zbierane są także zużyte świetlówki w wyznaczonym do tego miejscu oraz przez sklepy.  
 
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowana jest przez poszczególne 
gminy we współpracy z organizacjami odzysku. W 2013 roku zebrano 10,1 Mg odpadów tego typu. 
 
Odpady wielkogabarytowe zbierane były metodą wystawki, zazwyczaj dwa razy do roku. W 2013 r. 
zebrano 9,6 Mg takich odpadów. Wprowadzono możliwość zorganizowanego odbioru odpadów  
z budowy i remontów – dowóz do punktu zbiorczego. 
 
Kompostowanie lub inne wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji prowadzono w około 
70% nieruchomości mających własne ogródki lub gospodarstwa rolne. W przeważającej większości 
zbierane były odpady tzw. zielone, z pielęgnacji zieleni urządzonej. 
 
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy kierowane były do 
zakładów posiadających decyzje administracyjne zezwalające na odzysk odpadów. 
 
Największa masa zebranych odpadów komunalnych - 1 912,05 Mg - została unieszkodliwiona poprzez 
składowanie na składowisku w Zwoleniu, ul. Partyzantów 65. Odpady selektywnie zebrane zostały 
przekazane do sortowni odpadów. 
 
W 2013 r. na terenie powiatu funkcjonowała jedna instalacja do odzysku odpadów komunalnych: 
sortownia odpadów zebranych selektywnie Zakładu Usług Handlowych LOBO Grzegorz Paszkiewicz 
ul. Targowa 7, Zwoleń.  
 
Ponadto, na terenie gminy Zwoleń znajduje się punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zlokalizowany przy ul. Batalionów Chłopskich 2. 
 
Na terenie powiatu znajduje się jedno składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. 
Obiekt zlokalizowany jest na gruntach miasta Zwoleń. Składowisko posiada powierzchnię całkowitą 
około 2,16 ha (w tym powierzchnia składowania wynosi 1,6 ha), jest eksploatowane od lipca 1995 r. 
Obiekt posiada uregulowaną stronę formalno-prawną i obsługuje miasto i gminę Zwoleń. 
Składowisko zostanie zamknięte w 2014 r. - obecnie nie przyjmuje już odpadów do składowania. 
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Rysunek 68. Instalacje do zagospodarowania odpadów w regionie radomskim (źródło: WPGO 2012-

2017) 
 
6.4.2. Program działań dla gospodarki odpadami 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Poprawa efektywności gospodarki odpadami 

 
Cele krótkoterminowe do 2017 roku: 
 

1. Spełnienie celów wyznaczonych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 oraz 
Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza 

2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 

 
Kierunki działań długo- i krótkoterminowych oraz zadania 
 

Nazwa kierunku działań lub zadania Jednostki realizujące  
i odpowiedzialne 

Wdrożenie zasad i egzekwowanie wymagań 
przyjętych w gminnych regulaminach czystości i 
porządku 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, pozostałe 
jednostki i podmioty wyznaczone jako 
realizatorzy 

Budowa instalacji i obiektów służących 
zagospodarowaniu odpadów, zgodnie z planem 

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, pozostałe 
jednostki i podmioty 

Prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego 
postępowania z odpadami  

Burmistrz Zwolenia i Wójtowie Gmin, Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego 
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Głównym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi jest system rozwiązań 
regionalnych. Region gospodarki odpadami to obszar liczący co najmniej 150 tys. mieszkańców, 
oparty o funkcjonowanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).  
 
W województwie mazowieckim wyznaczono 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Powiat 
zwoleński przypisany został do regionu radomskiego. W jego skład wchodzi łącznie 63 gmin  
z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego,  
m. Radom, szydłowieckiego, zwoleńskiego i piaseczyńskiego. Ludność regionu wynosi 735 800 
mieszkańców.  
 

Dla regionu radomskiego wyznaczono następujące instalacje regionalne (RIPOK): 

 
1. Instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): 

• Instalacja MBP zlokalizowana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o. 
w Radomiu składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie 
zebranych o mocy przerobowej 102 000 Mg/rok oraz linii do kompostowania frakcji organicznej 
pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej 45 000 
Mg/rok. 

 
2. Składowiska odpadów komunalnych: 

• Składowisko odpadów w m. Radom – Wincentów – pojemność pozostała do wypełnienia 
1 137 334 m³, 

• Składowisko odpadów w m. Warka, gm. Warka – pojemność pozostała do wypełnienia 558 247 
m³. 
 

Instalacje zastępcze dla regionu radomskiego to: 

 
• Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego zlokalizowana w Radomiu, przy ul. Energetyków 16 

– Sita Radom Sp. z o.o. – o mocy przerobowej 123 300 Mg/rok (zastępcza, do czasu modernizacji 
RIPOK), 

• Kompostownia odpadów zielonych zebranych selektywnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu o mocy przerobowej 10 000 Mg/rok – 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. (zastępcza, po 
uzyskaniu zezwolenia2 - RIPOK), 

• Składowisko odpadów w m. Wężowiec, gm. Mogielnica – pojemność pozostała do wypełnienia 
42 430 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Nowe Łęgonice, gm. Nowe Miasto n/Pilicą – pojemność pozostała do 
wypełnienia 29 300 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Jedlanka Stara, gm. Iłża – pojemność pozostała do wypełnienia 
27 075 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Urbanów, gm. Jedlińsk – pojemność pozostała do wypełnienia 
19 400 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Szydłowiec, gm. Szydłowiec – pojemność pozostała do wypełnienia 
31 982 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Zwoleń, gm. Zwoleń – pojemność pozostała do wypełnienia 20 773 
m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Odrzywół, gm. Odrzywół – pojemność pozostała do wypełnienia 
7 715 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 

• Składowisko odpadów w m. Wola Solecka, gm. Lipsko – pojemność pozostała do wypełnienia 
25 944 m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)). 
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• Instalacje zastępcze MBP będą mogły funkcjonować wyłącznie do czasu uruchomienia RIPOK lub 
do momentu dostosowania się wyznaczonych zakładów do kryteriów instalacji regionalnej w 
terminie max. 36 miesięcy. Składowiska do zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania 
RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich bezpiecznego zapełnienia lub utraty ważności 
decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r.  

 
Planowana jest budowa następujących obiektów: 
 

• składowiska na odpady zawierające azbest w gminie Grójec, 

• składowiska na odpady zawierające azbest  w gminie Prażmów, 
• składowiska odpadów w miejscowości Gąsawy Plebańskie w gminie Jastrząb - trzy kwatery 

składowe na odpady 170601* i 170605*,  o łącznej docelowej pojemności 250 000 m3.  
• dwóch instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Obie instalacje 

planowane są w Radomiu. 
 

7. KIERUNKI DZIAŁA Ń SYSTEMOWYCH 

 
7.1. UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH 
 
Stan środowiska powiatu zwoleńskiego jest ściśle związany z jej rozwojem społeczno-gospodarczym. 
Analiza poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji i kierunków zmian z punktu widzenia presji 
wywieranej na środowisko pozwala ocenić, jaki wpływ ma rozwój regionu na zachowanie naturalnych 
cech środowiska. Poniżej przedstawiono perspektywiczny rozwój wiodących dziedzin gospodarki na 
terenie powiatu zwoleńskiego w kontekście ochrony środowiska. Dziedzinami tymi są: 
 

• system transportowy, 

• rolnictwo i rozwój terenów wiejskich, 

• budownictwo i gospodarka komunalna. 
 
7.1.1. System transportowy 

 
Zagadnienia związane z oddziaływaniem transportu na środowisko przedstawiono również 
w rozdziałach: Powietrze atmosferyczne oraz Hałas. 
 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Modernizacja systemu transportowego powiatu z uwzględnieniem rozwiązań 
zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ transportu na środowisko 

 

Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych 
 
Budowa i modernizacja dróg oraz całego układu komunikacyjnego 
 

• Modernizacja dróg w powiecie (w tym remonty bieżące i kapitalne) w celu poprawy ich 
standardów technicznych 

• Projektowanie nowych dróg z uwzględnieniem możliwie małych pochyleń podłużnych, mało 
szorstkich nawierzchni oraz elementów drogi redukujących hałas 
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• Określenie parametrów ulic w centrach miejscowości: np. zawężenie przekrojów ulicznych, 
fakturowanie i kolorystyka nawierzchni, zmiana rodzaju nawierzchni, i tzw. szykany, czyli progi 
zwalniające, skosy poziome, itp. 

• Utwardzanie dróg 

• Budowa nowych i remonty istniejących chodników i parkingów 
 
Modernizacja pojazdów 
 

• Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie walorów 
użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym czasie obowiązywały 
w Unii Europejskiej. 

 
Działania ograniczające uciążliwość hałasu 
 

• Działania techniczne zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem (zieleń izolacyjna, 
wymiana okien). 

 
Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej i alternatywnej  
 

• Budowa zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów 

• Budowa ścieżek rowerowych 
 
Zapewnienie bezpieczeństwo środowiska 
 

• Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic 

• Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni 

• Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących brak 
pylenia podczas eksploatacji 

• Budowa systemów podczyszczania wód (separatorów)  na parkingach 
 
Edukacja ekologiczna 
 

• Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. korzystanie kilku osób 
z jednego pojazdu, promocja ścieżek rowerowych) 

 
7.1.2. Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Rozwój rolnictwa zapewniającego zachowanie walorów środowiska i różnorodności 
biologicznej 

 
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych 
 
Ważne będą działania prowadzące do minimalizacji wpływu gospodarki rolnej na środowisko 
i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, jak również działania edukacyjne rolników z zakresu 
stosowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 
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Jednostką odpowiedzialną za wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
i pomocy w restrukturyzacji rolnictwa na obszarze powiatu są Ośrodki i Zespoły Doradztwa 
Rolniczego. 
 
Planowane działania są następujące: 
 

• Działania na rzecz edukacji rolników, w tym wdrażanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych 

• Optymalne wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju 
i wielkości upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów 
przekazywanych na cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych 

 
7.1.3. Budownictwo i gospodarka komunalna 

 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu i zachowanie ładu przestrzennego 
 
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych 
 

• Wyrównywanie lokalnych zapóźnień w rozwoju infrastruktury. Działania te muszą spełniać 
wymagania ochrony środowiska w zakresie jakości poszczególnych jego elementów 

• Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii 
Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania, 
dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania 
wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania 
emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody 

• Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

• Rozwój sieci gazowej 

• Modernizacja dróg, co znacznie obniża uciążliwości związane z hałasem oraz rozwój terenów 
zieleni, szczególnie w zabudowie osiedlowej 

• Aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki przestrzennej 

• Systematyczna zmiana źródeł ogrzewania (wprowadzenie ekologicznych nośników energii, w tym 
niekonwencjonalnych, m.in. kolektorów słonecznych) 

• Doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

• Ochrona i rozwój systemu zieleni urządzonej 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców 

• Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja 
zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla środowiska, 
maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja zajętego terenu po 
zakończeniu inwestycji, itp.), skutecznie wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym 
w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddziaływania 
projektowanych inwestycji na środowisko 

• Promowanie budownictwa energooszczędnego 

• Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest 
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7.2.  AKTYWIZACJA RYNKU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich 
 
Kierunki działań krótkoterminowych i długoterminowych 
 

• Zachęcanie do stosowania oznakowań opakowań produktów przyjaznych dla środowiska. 

• Promowanie znaków ekologicznych 

• Promowanie produktów w opakowaniach łatwo poddających się odzyskowi oraz opakowaniach 
wielokrotnego użytku 

• Uwzględnianie w przetargach organizowanych przez administrację samorządową wymogów 
ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione 

 
7.3. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I EDUKACJA 
EKOLOGICZNA  
 
Cel długoterminowy do roku 2021  
 

Wykształcenie u mieszkańców powiatu nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia 
odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska 

 
Kierunki działań  
 

• Organizowanie akcji lokalnych służących ochronie środowiska (jednostki realizujące: burmistrz 
miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, placówki oświatowe, media, 
nadleśnictwa, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne) 

• Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w zakresie przepisów o dostępie społeczeństwa 
do informacji o środowisku (jednostki realizujące: firmy szkoleniowe) 

• Współpraca z organizacjami ekologicznymi, służbami powiatowymi i wojewódzkimi, mediami, 
instytucjami, itp. w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych (jednostki 
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) 

• Informowanie społeczeństwa o możliwości oraz zachęcanie do uczestniczenia w procedurach 
prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. Przestrzeganie zasad udostępniania 
informacji  wynikających z  aktualnego prawodawstwa (jednostki realizujące: burmistrz miasta 
Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) 

• Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat ochrony 
środowiska i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych (jednostki realizujące: 
burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) 

• Aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formalnym systemie kształcenia (jednostki 
realizujące: burmistrz miasta Zwoleń i wójtowie gmin, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
placówki oświatowe, nadleśnictwa, , stowarzyszenia i organizacje ekologiczne) 

 
Poniżej przedstawiono kilka wytycznych, mogących usprawnić edukację ekologiczną.  
 

• Stworzenie systemu zajęć terenowych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej 
w szkolnictwie. Przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, objęcie nauczycieli 
edukacją w terenie (doskonalenie nauczycieli). 
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• Zwiększenie zainteresowania szkół ponadlokalnymi programami z zakresu edukacji ekologicznej, 
zwłaszcza tymi, które łączą w sobie elementy ochrony środowiska lokalnego i globalnego. 

• Kontynuowanie akcji edukacyjnej z uwzględnieniem proekologicznych zachowań konsumenckich. 
Należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego 
użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w 
opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz 
produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, 
używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych. 

• Edukowanie mieszkańców w drodze przekazywania informacji bezpośrednich, np. obejmujących 
ogłoszenie burmistrza miasta i wójtów gmin zachęcające do udziału w zbiórce i wyjaśniające cele 
i korzyści wynikające ze zbiórki selektywnej, zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny, 
oszczędzania energii, itp. 

• Bardzo dużą rolę w proekologicznych kampaniach może odegrać zwracanie uwagi na ekonomię. 
Niewielka samodyscyplina jednostek w dziedzinie wodooszczędności, energooszczędności, 
zmniejszeniu wytwarzania odpadów po upowszechnieniu mogłaby przynieść bardzo duże 
oszczędności.  

• W polityce informacyjnej należy podkreślać takie zależności i pokazywać je na przykładach. 
Dobrym argumentem może być porównanie kwot możliwych do zaoszczędzenia przez określoną 
społeczność np. na ważne inwestycje publiczne odwlekane z braku funduszy. 

 
7.4. ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 
 
Cel długoterminowy do 2021 roku 
 

Harmonizacja planowania przestrzennego z ochroną środowiska 
 
Kierunki działań  
 

• Planowanie rozwoju przestrzennego i gospodarowanie przestrzenią w harmonii ze środowiskiem 
przyrodniczym i kulturowym, co oznacza dostosowanie przeznaczenia terenów i form 
zagospodarowania do zróżnicowanych predyspozycji środowiska, przy wskazaniu granicznych 
wartości jego odporności na przekształcenia 

• Intensywniejsze wykorzystanie terenów już zainwestowanych i rehabilitacja obszarów 
zdegradowanych 

• Preferencje dla transportu zbiorowego i tworzenie pieszych oraz warunków dla rozwoju ruchu 
rowerowego 

 
Planowane działania są następujące: 
 

• Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
planistycznych  

• Uwzględnianie w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 
wymogów ochrony środowiska 

• Uwzględnianie w decyzjach lokalizacyjnych zasad ochrony środowiska (w szczególności 
w przypadku terenów, dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego). 
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8. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA LATA 2014-2017  Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2018-2021 

 
 

Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Ochrona przyrody  

1 
Bieżące, coroczne utrzymanie i 
pielęgnacja zieleni urządzonej 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
właściciele 

i administratorzy 
terenów 

2014-2021 100 120 130 140 500 
budżety gmin 

środki właścicieli 
terenów 

2 

Urządzanie, rozbudowa, 
modernizacja i rewitalizacja 
zarówno istniejących, jak i 
nowych terenów zieleni  

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
właściciele 

i administratorzy 
terenów 

2014-2021 20 30 40 50 200 

budżety gmin 
WFOŚiGW,  

środki właścicieli 
terenu 

3 

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej na 
terenach o wysokich walorach 
przyrodniczo – 
krajobrazowych i kulturowych 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 
właściciele 

i administratorzy 
terenów 

2014-2021 10 10 10 10 50 

budżety gmin 
budżet powiatu 
środki właścicieli 

terenu 
 

4 
Pielęgnacja i konserwacja 
drzew - pomników przyrody 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
właściciele 

2014-2021 2 2 2 2 8 budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

i administratorzy 
terenu 

5 Odnowa drzewostanów 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
właściciele 

i administratorzy 
terenu 

2014-2021 10 10 10 10 40 

budżety gmin 
środki właścicieli 

terenu 
 

6 Odnowa zieleni przyulicznej 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
zarządy dróg 

2014-2021 10 10 10 10 40 

budżety gmin 
WFOŚiGW, 

środki zarządów 
dróg 

7 
Wykonanie inwentaryzacji i 
/lub waloryzacji zasobów 
przyrody 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 

2014-2021 - 30 30 30 - 
budżety gmin 

budżet powiatu 
WFOŚiGW 

8 
Prowadzenie ciągłej edukacji 
ekologicznej na temat form 
ochrony przyrody 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 
media 

placówki 
oświatowe 

2014-2021 10 10 10 10 50 
budżety gmin 

budżet powiatu 
WFOŚiGW 

9 

Wsparcie merytoryczne - 
informacyjne i edukacyjne - 
dla pracowników Urzędów 
Gmin w zakresie ochrony 
obszarów prawnie 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

2014-2021 2 2 2 2 10 
budżet powiatu 

WFOSiGW 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

chronionych i pozostałych 
przyrodniczo cennych 
 

10 
Opracowanie Kodeksu 
Dobrych Praktyk Zieleni 
Przyulicznej 

 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 
 
 

 
2015 

- 5 - - - 
budżet powiatu 

 

11 
Budowa i aktualizacja baz 
danych o zasobach przyrody 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
 
 

2014-2021 bd bd bd bd bd 
budżety gmin 

budżet powiatu 
 

Ogółem sektor: Ochrona przyrody w latach 2014-2017 i 2018-2021 901 tys. PLN 
898 tys. 

PLN 
 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

1 

Uaktualnianie lub 
opracowywanie 
uproszczonych planów 
urządzenia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 
nadleśnictwa 

2014-2021 - 50 50 50 200 
budżet państwa 

 

2 Ochrona lasu 

Nadleśnictwo 
właściciele lasów 

prywatnych 
 

2014-2021 500 500 600 600 2 400 
budżet państwa 
środki właścicieli 

lasów 

3 
Szkolenie prywatnych 
właścicieli lasów na temat 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

2014-2021 6 6 6 6 25 
budżet powiatu 
budżet państwa 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

prawidłowych zasad 
gospodarki leśnej 

nadleśnictwa 

4 Prowadzenie zalesień 

Nadleśnictwo 
właściciele lasów 

prywatnych 
Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
 

2014-2021 200 200 300 300 1200 

budżet państwa 
środki właścicieli 

lasów 
środki właścicieli 

lasów 
środki UE 

5 
Realizacja Programu „Granica  
polno-leśna” 

Rolnicy 
Lasy Państwowe 

2014-2021 - - - - - - 

6 
Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

 
2014-2021 - - - - - 

budżet powiatu 
 

Ogółem sektor: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów w latach 
2014-2017 i 2018-2021 

3 374 tys. PLN 
3 825 tys. 

PLN 
 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód 

1 
Rozbudowa systemu poboru i 
rozprowadzania wody 

 
 
 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 4 520 6 150 

budżety gmin, 
WFOŚiGW, 
środki UE 

2 
Rozbudowa systemu 
odprowadzania i oczyszczania 
ścieków 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 17 130 8 970 

budżety gmin, 
WFOŚiGW, 
środki UE 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

3 

Udrożnienie i oczyszczenie 
kanałów i rowów na terenie 
powiatu w celu odpływu  
nadmiaru wód 

Burmistrz Miasta 
Zwoleń i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 20 25 30 30 80 budżety gmin 

4 

Budowa nowych odcinków 
systemu melioracji 
poprawiających właściwości 
wodne gruntów i użytków 
zielonych 
 

Burmistrz Miasta 
Zwoleń i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżety gmin 
budżet państwa 

fundusze 
ekologiczne 

środki inwestorów 

5 

Budowa zbiornika 
retencyjnego o pow. 7,5 ha 
na rzece Tczówce (Brzezinki 
Stare, Brzezinki Nowe, Tczów) 

Wójt Gminy 
Tczów 

Inwestorzy 
Marszałek 

Województwa 
Mazowieckiego 

2014-2021 2 500 1 750 5 250 

budżety gmin 
środki inwestorów 

budżet 
województwa 

mazowieckiego 
środki UE 

6 
Budowa zbiornika 
retencyjnego na rzece Iłżance 
w miejscowości Kazanów 

Wójt Gminy 
Kazanów 

2015-2021 - 1 000 1 000 

budżety gmin 
budżet państwa 

środki UE 
fundusze 

ekologiczne 

7 

Opracowywanie i wdrażanie 
programu popularyzacji 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Starosta 
Zwoleński 
Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 

2015-2021 - 5 2 2 8 
budżet powiatu 
budżety gmin 

WFOŚiGW 

8 
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla 
posesji rozproszonych 

właściciele 
nieruchomości 

2014-2021 200 200 200 200 800 

środki własne 
właścicieli 

nieruchomości 
budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 
fundusze 

ekologiczne 

9 
Kontrola stanu technicznego 
zbiorników bezodpływowych 
(szamb) 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 - - - - - - 

10 

Edukacja i informowanie 
mieszkańców powiatu o 
możliwościach ograniczania 
zużycia wody 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 
Burmistrz 
Zwolenia i 
Wójtowie Gmin 

media, placówki 
oświatowe 

2014-2021 5 5 5 5 20 
budżet powiatu 
budżety gmin 

WFOŚiGW 

Ogółem sektor:  Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i 
ochrona wód w latach 2014-2017 i 2018-2021 

27 834 tys. PLN 
22 278 

 tys. PLN 
 

Ochrona powierzchni ziemi i zasobów geologicznych 

1 
Rekultywacja wyrobisk 
poeksploatacyjnych 

 
użytkownicy złóż 

właściciele 
terenów 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

 
środki inwestorów 

fundusze 
ekologiczne 

2 

Współpraca samorządu 
powiatowego z samorządem 
gminnym w zakresie 
przeciwdziałania „dzikiej” 
eksploatacji 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 

2014-2021 - - - - - 

- 

3 
Likwidacja „dzikich” wysypisk, 
oczyszczanie powiatu                 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 

2014-2021 20 20 20 20 40 

budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

media, placówki 
oświatowe 

4 Wapnowanie gleb kwaśnych 
osoby 

uprawiające 
ziemię 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

środki właścicieli 
gruntów 

WFOŚiGW 
środki UE 

budżet państwa 

5 
Popularyzacja rolnictwa 
ekologicznego 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

ośrodki doradztwa 
rolniczego, izby 

rolnicze 

2014-2021 10 10 10 10 40 

WFOŚiGW 
inne fundusze 

ekologiczne 
budżet państwa 
budżet powiatu 
budżety gmin 

6 
Popularyzacja Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

ośrodki doradztwa 
rolniczego, izby 

rolnicze 

2014-2021 10 10 10 10 40 

WFOŚiGW 
inne fundusze 

ekologiczne 
budżet państwa 
budżet powiatu 
budżety gmin 

7 
Prowadzenie badań 
określających zanieczyszczenie 
gleb użytkowanych rolniczo 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżet powiatu 
budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Wójtowie Gmin 
IUNG 

Ogółem sektor: Ochrona powierzchni ziemi i zasobów geologicznych 
w latach 2014-2017 i 2018-2021 

160 tys. PLN 
120 tys. 

PLN 
 

Środowisko a zdrowie 

1 

Sukcesywne modernizowanie  
(wymiana, uzupełnianie i 
doposażenie) 
sprzętu dla jednostek 
ochotniczych 
 straży pożarnych 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Wojewoda 
Mazowiecki 

2014-2021 300 300 320 320 1 200 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 

2 

Informacji i edukacja 
ekologiczna mieszkańców oraz 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność na 
terenie powiatu w zakresie 
ryzyka wystąpienia awarii i 
klęsk żywiołowych, a także w 
zakresie sposobu 
postępowania w momencie 
ich wystąpienia 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Wojewoda 
Mazowiecki 

media 

2014-2021 5 5 5 5 20 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 
 

3 

Promowanie systemu 
ubezpieczeń dla obiektów i 
działań, które w sytuacji 
awaryjnej będą wymagać 
sfinansowania działań 
ratowniczych i naprawczych 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Wojewoda 
Mazowiecki 

media 

2014-2021 5 5 5 5 20 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 
środki firm 

ubezpieczeniowych 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

firmy 
ubezpieczeniowe 

4 
Poprawa stanu istniejącej 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
WZMiUW 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 

5 

Realizacja nowych inwestycji 
w zakresie infrastruktury 
przeciwpowodziowej 
w tym utworzenie polderów 
na terenie województwa 
mazowieckiego 

Wojewoda 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 
Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
WZMiUW 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 

Ogółem sektor: Środowisko a zdrowie w latach 2014-2017 i 2018-2021 1 280 tys. PLN 
1 240 tys. 

PLN 
 

Jakość powietrza 

1 

Poprawa układu 
komunikacyjnego powiatu 
(budowa, remonty i 
modernizacja dróg) 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

zarządcy dróg 

2014-2021 35 000 40 000 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 
środki UE 

2 
Budowa ciągów pieszo-
rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

zarządcy dróg 

2014-2021 500 600 700 800 2 400 

budżety gmin 
budżet powiatu 

budżet 
województwa 

budżet państwa 
środki UE 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

3 
Intensyfikacja okresowego 
czyszczenia ulic 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
zarządcy dróg 

2014-2021 100 100 110 120 500 
budżety gmin 

środki zarządów 
dróg 

4 
Termomodernizacja obiektów 
 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

właściciele i 
zarządcy obiektów 

2014-2021 6 000 7 000 

budżety gmin 
budżet powiatu 

środki inwestorów 
fundusze 

ekologiczne 

5 
Wymiana źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne lub ich 
modernizacja 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 200 200 200 200 400 

budżety gmin 
środki inwestorów 

6 

Usuwania z terenu  
powiatu wyrobów i  odpadów 
zawierających azbest 
 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin  
właściciele i 

zarządcy obiektów 

2014-2021 600 600 

budżety gmin 
WFOŚiGW 

fundusze inne 
ekologiczne 

7 

Opracowanie planów 
zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin  
 

2015 - 500 - - - budżety gmin 

8 
Opracowanie gminnych 
koncepcji gazyfikacji 

Wójtowie Gmin 
2015 - 
2016 

- 30 30 - - budżety gmin 

9 

Edukacja mieszkańców 
powiatu w zakresie 
kształtowania właściwych 
postaw i zachowań 
sprzyjających oszczędzaniu 
energii cieplnej i elektrycznej 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

2014-2021 5 5 6 6 24 

budżety gmin 
budżet powiatu 

środki inwestorów 
fundusze 

ekologiczne 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

oraz w zakresie uświadamiania 
o szkodliwości spalania paliw 
niskiej jakości 

10 
Promowanie do 
proekologicznych zachowań 
właścicieli pojazdów 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

2014-2021 5 5 6 6 24 

budżety gmin 
budżet powiatu 

środki inwestorów 
fundusze 

ekologiczne 

11 

Zwiększenie wykorzystania 
źródeł energii, propagowanie 
działań zmierzających do 
wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii  

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

2014-2021 5 5 6 6 24 

budżety gmin 
budżet powiatu 

środki inwestorów 
fundusze 

ekologiczne 

12 

Wprowadzanie 
energooszczędnego 
oświetlania ulic i budynków 
użyteczności publicznej 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 20 20 30 30 120 

budżety gmin 
 

13 
Zakup przez lokalne władze 
pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Starosta Powiatu 

Zwoleńskiego 

2014-2021 bd bd bd bd bd 
budżety gmin 

budżet powiatu 
 

Ogółem sektor: Jakość powietrza w latach 2014-2017 i 2018-2021 46 191 tys. PLN 51 092  

Oddziaływanie hałasu 

1 
Wymiana okien i stolarki 
drzwiowej na dźwiękoszczelne 
w budynkach 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin  
właściciele i 

2014-2021 bd bd bd bd bd 
budżet gminy 

środki inwestorów 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

zarządcy obiektów 

2 

Wprowadzanie do 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
odnośnie standardów 
akustycznych dla 
poszczególnych terenów 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 - - - - - - 

3 
Wyznaczanie obszarów 
"cichych" 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

2014-2021 bd bd bd bd bd Budżet powiatu 

Ogółem sektor: Oddziaływanie hałasu w latach 2014-2017 i 2018-2021 bd  bd 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

1 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem  

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 - - - - - - 

2 

Egzekwowanie przez organy 
administracji pomiarów pól 
elektromagnetycznych w 
przypadku uruchomienia 
urządzeń lub po 
wprowadzeniu zmian 
warunków ich pracy, do 
których inwestorzy są 
zobowiązani na mocy 
obowiązującego 
prawodawstwa 

WIOŚ, PPIS 2014-2021 - - - - - - 

3 Prowadzenie przez organy Marszałek 2014-2021 - - - - - Budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

ochrony środowiska ewidencji 
źródeł wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 
(zgłoszenia instalacji) 

Województwa 
Mazowieckiego 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
RDOŚ 

Budżet powiatu 

Ogółem sektor: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych w latach 
2014-2021 

- -  

Edukacja ekologiczna 

1 

Prowadzenie działań 
edukacyjno- informacyjnych 
dla mieszkańców  
powiatu w zakresie szeroko 
rozumianej  wiedzy 
ekologicznej 

Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
media 

placówki 
oświatowe, media 

2014-2021 100 100 120 120 500 

budżety gmin 
budżet powiatu 

WFOŚiGW 
pozostałe fundusze 

ekologiczne 
środki UE 

Gospodarka odpadami 

1 

Objęcie zorganizowanym 
systemem odbierania 
odpadów komunalnych 
wszystkich mieszkańców 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 1 500 1 600 1 700 1 800 8 000 

budżety gmin 

2 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców systemem 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 200 200 300 300 1 200 

budżety gmin 

3 
Zorganizowanie systemu 
zbierania, sortowania i 

Burmistrz 
Zwolenia i 

2014-2021 100 100 120 120 480 
budżety gmin 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

odzysku odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

4 
Wdrożenie nowych technologii 
w zakresie odzysku, recyklingu 
i zmniejszenia ilości odpadów 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 200 100 100 100 300 

budżety gmin 
WFOŚiGW 

pozostałe fundusze 
ekologiczne 

5 

Zwiększenie udziału odzysku 
odpadów, w szczególności 
recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i 
tektury, jak również odzysku 
energii z odpadów zgodnego z 
wymogami ochrony 
środowiska 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżety gmin 

6 
Modernizacja składowisk 
odpadów 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 bd bd bd bd bd 

budżety gmin 

7 

Gromadzenie informacji o 
ilości, rodzaju i miejscach 
występowania wyrobów 
zawierających azbest 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 - - - - - 

budżety gmin 

8 

Przygotowanie i aktualizacja 
programów usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
2014-2021 - 60 60 - - 

budżety gmin 

9 
Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

Burmistrz 
Zwolenia i 

2014-2021 200 200 300 300 1 200 
budżety gmin 
środki właścicieli 
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Lp Zadanie Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

Planowane źródła 
finansowania 

2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Wójtowie Gmin 
Właściciele 
obiektów i 
budynków 

obiektów i 
budynków 

10 

Minimalizacja oddziaływania 
na środowisko osadów 
ściekowych poprzez 
prawidłowe ich 
zagospodarowanie 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
przedsiębiorcy 

2014-2021 50 50 50 50 200 

budżety gmin 
środki podmiotów 
gospodarczych 

11 
Likwidacja nielegalnych miejsc 
składowania odpadów 
komunalnych 

Burmistrz 
Zwolenia i 

Wójtowie Gmin 
Właściciele terenu 

2014-2021 10 10 8 8 20 

budżety gmin 
środki właścicieli 
terenu 

Ogółem sektor: Gospodarka odpadami w latach 2014-2017 i 2018-
2021 

9 896 tys. PLN 
11 400 tys. 

PLN 
 

OGÓŁEM     w latach 2014-2017: 90 076 tys. PLN 
                       w latach 2018-2021: 91 353 ty. PLN 
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9. MECHANIZMY PRAWNO - EKONOMICZNE, W TYM 
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 
9.1. Instrumenty i narzędzia realizacji Programu 
 
Instrumenty realizacji programu ochrony środowiska wynikające z zapisów ustawowych można 
podzielić na: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. Poniżej omówiono najważniejsze 
instrumenty z punktu widzenia realizacji polityki ekologicznej na poziomie powiatu. 
 
Instrumenty prawno-administracyjne 
 
Ochrona środowiska realizowana jest w oparciu o kilkaset ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń, wśród 
których najważniejsze to:  
 

• ustawa prawo ochrony środowiska,  

• ustawa prawo wodne, 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• ustawa o ochronie przyrody, 

• ustawa o odpadach, 

• ustawa prawo geologiczne i górnicze, 

• ustawa prawo budowlane, 

• ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu. 
 
Do  instrumentów prawno-organizacyjnych w ochronie środowiska należą między innymi: 
 

• zakazy (np. dotyczące emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka oraz 
stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska) i nakazy (np. ograniczenia produkcji ze 
względu na nadmierna emisje zanieczyszczeń), 

• standardy (m.in. jakości środowiska - normy emisji, normy właściwego postępowania,  
np. oszczędności energii, przewozu substancji niebezpiecznych), 

• pozwolenia administracyjne - pozwolenia emisyjne (dotyczą wprowadzania do środowiska 
substancji lub energii (np. wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, emitowania hałasu, emitowania pól 
elektromagnetycznych, zintegrowanego oddziaływania na środowisko) oraz pozwolenia 
reglamentacyjno-eksploatacyjne (np. koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, pozwolenia na 
wycinanie drzew i krzewów, pozwolenia wodnoprawne w zakresie: wykonywania urządzeń 
wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje ustalające 
warunki regulacji cieków wodnych, robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych 
robót ziemnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), 

• procedury i decyzje administracyjne, ustalające określony sposób postępowania, który wymusza 
rozpoznanie i uwzględnienie problemów użytkowania i ochrony środowiska przy podejmowaniu 
konkretnych działań (np. procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji opracowywanych planów i programów, procedura postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, procedura zapewnienia udziału 
społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym korzystania ze środowiska, 
procedura dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku). 
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Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce mają plany zagospodarowania przestrzennego 
(prawo miejscowe), które zapewniają kompleksowe rozwiązanie zabudowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, zaopatrzenia 
w ciepło i energię, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 
terenów zieleni.  
 
Do instrumentów prawno-administracyjnych należą też kompetencje kontrolne, które posiada 
w największym stopniu wojewoda, co wynika z podporządkowania mu wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, wykonującego w jego imieniu zadania Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 
Instrumenty ekonomiczne 
 
Instrumenty ekonomiczne to narzędzia finansowe, których zadaniem jest głównie inspirowanie 
podmiotów gospodarczych do oszczędnego gospodarowania surowcami, materiałami i energią oraz 
gromadzenie środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.  
 
Do elementów systemu finansowania ochrony środowiska należą przede wszystkim:  
 
1. Podatki i opłaty – ponoszone przez podmioty oddziałujące na środowisko w wykorzystujące jego 

zasoby  w myśl zasady "zanieczyszczający płaci". Opłaty stosowane są za działania zgodne  
z prawem. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, jeśli osoby te korzystają ze 
środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia. Wyróżniono opłaty: 

• opłaty za emisję (np. wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, 
odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi), 

• opłaty za korzystanie ze środowiska (np. pobór wody podziemnej, wycinanie drzew i krzewów, 
itp.), 

• opłaty produktowe i depozytowe, będące świadczeniami za wprowadzanie do obrotu lub 
korzystanie z produktów, które powodują zanieczyszczenie środowiska w fazie produkcji, 
konsumpcji lub utylizacji, 

• opłaty administracyjne, będące płatnościami za czynności urzędowe (np. za przygotowanie 
i wydanie decyzji, licencji, itp.), 

• opłaty usługowe, będące płatnościami za zbiorowe lub publiczne unieszkodliwianie 
zanieczyszczeń, 

• podatek gruntowy i leśny, 

• opłaty podwyższone są sankcją za prowadzenie działalności bez wymaganego pozwolenia. 
2. Administracyjne kary pieniężne - są sankcją za korzystanie ze środowiska z naruszeniem 

wymagań (np. za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, za 
przekroczenie ilości wody pobranej, za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia, 
niewypełnienie obowiązków sprawozdawczych itp), 

3. Fundusze celowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 

4. Subwencje – pomoc finansowa przyznawana podmiotom prawnym podejmującym działania 
proochronne: 

• dotacje – bezzwrotna, jednorazowa pomoc podmiotom realizującym określone przedsięwzięcia, 

• preferencyjne kredyty i pożyczki – o oprocentowaniu niższym od rynkowej stopy procentowej, 

• ulgi podatkowe – np. w postaci pozwoleń na przyspieszoną amortyzację lub zwolnienia i rabaty 
podatkowe, 

• subwencje stałe – wspomaganie finansowe określonej działalności w zakresie ochrony 
środowiska, np. finansowanie czasopism o profilu ekologicznym, 

5. Handel pozwoleniami emisji (np. SO2). 
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Instrumenty społeczne 
 
Instrumenty społeczne to:  
 

• dostęp do informacji o środowisku,  

• edukacja ekologiczna, 

• komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie 
mechanizmów tzw. budowania świadomości, 

• współpraca i budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a społeczeństwem (włączenie do 
realizacji Programu jak najszerszej liczby osób, system szkoleń i dokształcania), 

• udział społeczeństwa w sprawach związanych z ochroną środowiska, 

• tzw. nacisk społeczny (petycje, zbieranie podpisów, akcje, demonstracje i manifestacje). 
 
Instrumenty strukturalne 
 
Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym, 
szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego,  krajowego i międzynarodowego. Dokumenty te 
określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony 
środowiska. Program ochrony środowiska jest zgodny z zapisami tych dokumentów. 
 
9.2. Zarządzanie Programem ochrony środowiska 
 
Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach administracyjnych. W powiecie zarządzanie 
dotyczy działań własnych, w tym także działań jednostek organizacyjnych. Także administracja 
publiczna szczebla gminnego i wojewódzkiego realizuje (często we współpracy z powiatem),  
w ramach swoich obowiązków i kompetencji, zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.  
 
Działania władz powiatu zwoleńskiego w zakresie zarządzania realizacja Programu ochrony 
środowiska polegać będą na: 
 

• koordynowaniu działań z zakresu ochrony środowiska prowadzonych na terenie powiatu, w tym 
kreowaniu i wspieraniu działań ukierunkowanych na poprawę środowiska, które prowadzone są  
z udziałem partnerów – podmiotów zewnętrznych, 

• stanowieniu prawa lokalnego – w formie podejmowania uchwał oraz decyzji administracyjnych 
związanych z zawartością Programu, 

• wykonywaniu zadań wyznaczonych w Programie oraz innych, wynikających z odpowiednich 
przepisów prawnych, 

• pełnieniu funkcji kontrolnej dla podejmowanych zadań związanych ze środowiskiem. 
 
9.3. Potencjalne źródła finansowania Programu 
 
Warunkiem wdrożenia zapisów Programu jest pozyskanie środków finansowych na realizację 
poszczególnych zadań. Koszty planowanych przedsięwzięć są dużo większe niż możliwości finansowe 
powiatu zwoleńskiego, dlatego realizacja zamierzeń Programu jest możliwa przy wspomaganiu ich 
wykonywania ze źródeł zewnętrznych.  
 
Źródła finansowania, które mogą by zaangażowane w realizację przedsięwzięć określonych 
w Programie stanowią: 
 

• środki własne powiatu (budżet), 

• środki własne poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu (budżety gmin), 
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• środki własne podmiotów gospodarczych, 

• środki budżetu państwa, 

• budżet województwa mazowieckiego, 

• środki pochodzące z funduszy celowych NFOŚiGW oraz WFOSiGW, 

• fundusze unijne,  

• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

• kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające 
rozwój gmin i powiatów. 

 
Część działań finansowana będzie poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych 
i w międzynarodowych instytucjach finansujących. Dobrym rozwiązaniem jest też zawiązywanie 
spółek partnerskich publiczno – prywatnych z zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia władz 
samorządowych wpływu na decyzje związane z daną inwestycją.  

10. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI 
PROGRAMU  

 
Starosta Powiatu Zwoleńskiego odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie 
ochrony środowiska  i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. 
Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach organizacyjno – kontrolnych.  
 
Kontrola realizacji Programu wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, 
przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień 
rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.  
 
Opiniowanie projektu programu 
 
Proces uchwalania aktualizacji Programu ochrony środowiska jest poprzedzony etapem opiniowania. 
Zgodnie z ustawą projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, który ma 30 dni na wydanie opinii.  
 
Raport z postępów we wdrażaniu planu 
 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Starostwa Powiatu Zwoleńskiego co 2 lata sporządza 
raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Powiatu. W  2016 roku 
nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2014 - 
2015. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem 
Programu.  
 
Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska będzie obejmować: 
 

• ocenę stopnia realizacji określonych w programie celów i kierunków działań, 

• sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 

• zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 

• sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. 
 
Wskaźniki monitorowania efektywności Programu ochrony środowiska 
 
W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wybrano wskaźniki, które będą pomocne 
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do 
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korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w przyszłych aktualizacjach Programu ochrony 
środowiska. 

Tabela 8. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska 

Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

Długość sieci wodociągowej  km 540,5 bd 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

sztuk 6 788 bd 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 21  bd 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 58,9 bd 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i 
ludności w ciągu roku 

dam3 1 504,5 1 532,1 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym siecią 
wodociągowa 

dam3 680,1 bd 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 18,3 bd 

Zużycie wody na jednego odbiorcę m3/rok 31,2 bd 

Zużycie wody w przemyśle dam3/rok 314,0 213,0 

Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe dam3/rok 321,0 214,0 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 123,6 bd 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

sztuk 2 372 bd 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 10 838 bd 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 29,2 bd 

Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 354,0 370,0 

Ścieki oczyszczone komunalne doprowadzone siecią 
kanalizacyjną, dowożone i wody infiltracyjne 

dam3 797,0 852,0 

Ścieki komunalne oczyszczane biologicznie % 354,0 370,0 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu - 
BZT5 

kg/rok 9962 6253 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu - 
ChZT 

kg/rok 40000 26361 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu - 
zawiesina ogólna 

kg/rok 8684 7684 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu - 
azot ogólny 

kg/rok 3377 1999 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu - 
fosfor ogólny 

kg/rok 162 152 

Oczyszczalnie ścieków komunalne sztuk 5 5 

Wielkość (przepustowość) komunalnych oczyszczalni 
ścieków według projektu 

m3/dobę 3 070 3 070 

Zbiorniki bezodpływowe sztuk 3 948 bd 

Oczyszczalnie przydomowe sztuk 36 bd 

Stacje zlewne sztuk 7 bd 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków ogółem osoba 12 902 13 117 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % 
ogólnej  liczbie ludności (łącznie) 

% 34,8 35,5 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % 
ogólnej  liczbie ludności w mieście 

% 98,6 99,9 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % 
ogólnej  liczbie ludności na terenach wiejskich 

% 16,6 17,4 
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Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

Odprowadzone ogółem ścieki przemysłowe dam3 201 159 

Ścieki przemysłowe odprowadzone do sieci 
kanalizacyjnej 

dam3 13 12 

Ścieki przemysłowe odprowadzone bezpośrednio do 
wód lub do ziemi 

dam3 188 147 

Ścieki oczyszczone przemysłowe dam3 179 136 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - BZT5 

kg/rok 1 300 732 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - ChZT 

kg/rok 5 955 5 104 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - zawiesina 
ogólna 

kg/rok 1 997 1 725 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - azot ogólny 

kg/rok 0 189 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - fosfor ogólny 

kg/rok 226 210 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzonych do wód lub do ziemi - suma jonów 
chlorków i siarczanów 

kg/rok 18 187 3021 

Ścieki przemysłowe nieoczyszczone dam3 9 11 

Oczyszczalnie ścieków przemysłowe sztuk 3 3 

Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków 
przemysłowych 

m3/doba 2 067 2 067 

Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w 
gospodarstwach domowych  

MWh 6 982 bd 

Długość czynnej sieci gazowej  km 44,566 bd 

Odbiorcy gazu z sieci gosp. 
domowe 

773 bd 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 2 213 bd 

Ludność korzystająca z sieci gazowej % 6,0 bd 

Czynne połączenia sieci gazowej do budynków 
mieszkalnych 

sztuk 712 bd 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 
domowe 

434 bd 

Zużycie gazu z sieci tys. m3 836,6 bd 

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 22,6 bd 

Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę m3 378,0 bd 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 639,9 bd 

Długość sieci cieplnej przesyłowej km 0,9 0,9 

Długość sieci cieplnej przyłączy do budynków i innych 
obiektów 

km 1,1 1,1 

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie dam3 192,6 192,6 

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem tona/rok 4 419 4 118 

Emisja tlenków azotu tona/rok 4 4 

Emisja dwutlenku węgla tona/rok 4 415 4 114 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub 
zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających 

% 0 0 
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Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

Wskaźnik lesistości % 15,2 15,2 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 6 315,8 6 315,8 

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
ogółem 

% 11,0 11,0 

Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 261,7 261,7 

Parki krajobrazowe ha 2 517,1 2 517,1 

Obszary chronionego krajobrazu ha 3 592,0 3 592,0 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ha 22,6 22,6 

Użytki ekologiczne ha 39,1 39,1 

Pomniki przyrody sztuk 87 87 

Parki spacerowo - wypoczynkowe ha 10,8 10,8 

Zieleńce ha 2,1 2,1 

Zieleń uliczna ha 0,9 0,9 

Tereny zieleni osiedlowej ha 12,2 12,49 

Lasy gminne ha 15,7 15,7 

Cmentarze ha 23,9 23,9 

Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku 
ogółem 

tony 2 800,30 bd 

Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku z 
gospodarstw domowych 

tony 2 227,24 bd 

Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z 
gospodarstw domowych 

sztuki 7 809 bd 

Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 
mieszkańca 

kg 60,0 bd 

Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg 
obszaru działalności 

sztuk 4 bd 

Czynne składowiska odpadów, na których 
unieszkodliwiane są odpady komunalne 

sztuk 1 1 

Powierzchnia czynnych składowisk, na których 
unieszkodliwiane są odpady komunalne 

ha 1,6 1,6 

Osady ściekowe wytworzone w ciągu roku tony 101 100 

Osady ściekowe stosowane w rolnictwie tony 28 18 

Osady ściekowe magazynowane czasowo tony 27 82 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 
wytworzone w ciągu roku 

tony 46 80 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków  
stosowane w rolnictwie 

tony 28 75 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 
składowane 

tony 7 0 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 
magazynowane czasowo 

tony 11 5 

Wydatki budżetów gmin ogółem na ochronę 
środowiska i gospodarkę komunalną  

tys. 
złotych 

3 109,7 3 678,2 

Wydatki budżetów gmin na oczyszczanie gmin tys. 
złotych 

449,7 321,5 

Wydatki budżetów gmin na utrzymanie zieleni tys. 
złotych 

146,2 147,6 

Wydatki budżetów gmin na gospodarkę ściekową i tys. 1 056,8 740,6 
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Wskaźnik Jednostka Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

ochronę wód złotych 

Wydatki budżetów gmin na gospodarkę odpadami tys. 
złotych 

26,5 949,7 

Wydatki budżetów gmin na bezpieczeństwo publiczne i 
ochronę przeciwpożarową 

tys. 
złotych 

1913,7 1606,1 

Wydatki budżetów gmin poniesione na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 

tys. 
złotych 

60,0 60,0 

Wydatki budżetu powiatu poniesione na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 

tys. 
złotych 

0,8 4,2 

Wydatki budżetu powiatu na bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę przeciwpożarową 

tys. 
złotych 

3 253,4 3 086,6 

Wydatki budżetu powiatu na leśnictwo tys. 
złotych 

252,4 253,9 

źródło: opracowanie własne 
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11. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA GMINNYCH PROGRAMÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
W celu zapewnienia ciągłości i spójności działań związanych z ochroną środowiska samorządy gminne 
sporządzają programy ochrony środowiska, przyjmowane w drodze uchwały rady gminy. Obowiązuje 
zasada, zgodnie z którą programy wyższego rzędu zawierają wskazówki i wytyczne dla programów 
niższego rzędu.  
 
Gminne programy ochrony środowiska nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawnymi (ustawami i aktami wykonawczymi), które będą obowiązywać na dzień uchwalenia 
programu. 
 
Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy uwzględniać co najmniej 
ustalenia i wytyczne zawarte w aktach prawnych i  dokumentach: 
 
1. Ustawa z dnia z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późn. zm.), 
2. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 
3. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2018 r., 
4. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem 

perspektywy lat 2018 – 2023, 
5. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. 
 
Gminne programy ochrony środowiska powinny być skorelowane z innymi strategicznymi 
dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, m.in. z: 
 

• strategiami rozwoju, 

• planami rozwoju lokalnego, 

• studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

• miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

• planami rozwoju infrastruktury: mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia w energię, rozwoju 
gospodarki wodno – ściekowej, planami rewitalizacji, itd, 

• programami ochrony powietrza dla stref, w granicach których położona jest gmina, 

• programami ochrony przed hałasem, 

• programami ochrony wód,  

• wieloletnimi prognozami finansowymi, 

• regulaminem utrzymania czystości i porządku, 

• programem usuwania azbestu, 

• planami reagowania kryzysowego. 
 
W gminnych programach ochrony środowiska należy uwzględnić  tzw. działania naprawcze, określone 
w aktach prawa miejscowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, wymienionych powyżej. 
 
Programy przyjmuje się na 4 lata, a przewidziane w nich działania w perspektywie obejmują kolejne  
4 lata. 
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Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska w gminnych programach ochrony środowiska 
należy uwzględnić: 
 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

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

 
Program gminny powinien uwzględniać: 
 

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

• zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania, 
związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są 
finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego). 

 
Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli 
ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła 
finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem 
szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.  
 
Należy wprowadzić wskaźniki monitoringu realizacji Programu i środowiska, które umożliwią 
okresową weryfikację podejmowanych działań. Dodatkowo, wprowadzenie wartości bazowych 
wskaźników (jak to zostało uwzględnione w niniejszym Programie), będzie stanowiło podstawę do 
przeprowadzania porównań, czy też wskazania kierunku zmian zachodzących w środowisku,  
w raporcie z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. Raport taki organ wykonawczy gminy 
sporządza co 2 lata, a następnie przedstawia opracowany dokument radzie gminy. 
 
Opracowane dokumenty - gminne programy ochrony środowiska - podlegają zaopiniowaniu przez 
zarząd powiatu. 
 
Zarówno programy jak i raporty powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta 
lub Gminy. 
 
Istotną kwestią przy sporządzaniu programów ochrony środowiska są konsultacje społeczne. 
Programy ochrony środowiska mogą wymagać także przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 
Jest rzeczą niezbędną, aby do prac nad gminnym programem ochrony środowiska były włączone 
wszystkie właściwe ze względu na zasięg swojej działalności instytucje, związane z ochroną 
środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym oraz przedsiębiorstwa oddziaływujące na 
środowisko, jak również przedstawiciele społeczeństwa. 
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