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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Założenia ogólne 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, 

że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje, iż ochrona środowiska jest 

obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez swoją politykę 

powinny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu 

środowiska, zapobiegać negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 

środowiska oraz zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale dostęp do 

nieuszczuplonych zasobów przyszłym pokoleniom. Władzami tymi są miedzy 

innymi władze gminy. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że gmina 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innym podmiotów, w tym miedzy innymi 

zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, 

leśnictwa. Gmina, akceptując zasady zrównoważonego rozwoju, szuka takich 

kierunków rozwoju, które doprowadzą do poprawy jakości środowiska 

przyrodniczego, wzmacniania struktur ekologicznych, rozwijania aktywności 

obywatelskiej, poprawy jakości życia mieszkańców, itp. Winno w tym pomóc 

właściwe, zgodne z ideą ekorozwoju, planowanie wszelkich działań. Polskie 

przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnym 

typów planów i programów redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednymi z takich 

dokumentów są lub maja być: Polityka ekologiczna państwa, programy ochrony 

środowiska oraz plany gospodarki odpadami.  

 „Program ochrony środowiska dla gminy Jedlnia – Letnisko”, zwany dalej 

„Programem” jest opracowaniem kompleksowo przedstawiającym politykę 

ekologiczną gminy, a także spisem konkretnych zadań dla organów gminy oraz 

dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska. Częścią „Programu” 
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jest „Plan gospodarki odpadami w gminie Jedlnia – Letnisko”, zwany dalej 

„Planem gospodarki odpadami”. 

 

1.2. Podstawy prawne 

 

 Zgodnie z ustawą Prawo Środowiska działania z zakresu ochrony 

środowiska w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego 

programu ochrony środowiska. Art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska stanowi, że Wójt Gminy opracowuje program ochrony środowiska 

w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekt programu 

gminy powinien być zaopiniowany przez zarząd powiatu.  

 Zgodnie z ustawą o odpadach integralną częścią „Programu” jest 

„Gminny plan gospodarki odpadami”. 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska obliguje Zarząd Gminy do 

pracowania co dwa lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska, 

przekładanego następnie Radzie Gminy, a co 4 lata do jego aktualizacji. 

 Podobnie „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jedlnia – Letnisko” 

winien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu 

Radomskiego, a jego aktualizację przeprowadza się co 4 lata. Co dwa lata 

Zarząd Gminy sporządza sprawozdanie z jego realizacji, które następnie 

przedstawia Radzie Gminy.  

 

1.3. Cele i zakres programu 

 

Głównym celem Programu jest określenie polityki ekologicznej gminy Jedlnia – 

Letnisko wynikającej z polityki ekologicznej państwa. Ustawa – Prawo ochrony 

środowiska określa, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie 

warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym 

świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 

równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska 

celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki 
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ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się 

poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji oraz stosowanie najlepszych 

dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej 

kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak 

oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów, itp. Na 

koniec oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie 

włączone do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania,  

a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

  

Najważniejsze problemy i cele zawierają następujące, przyjęte przez Parlament 

lub Rząd dokumenty krajowe: 

 Polityka ekologiczna państwa ( 1991 r. ), 

 II Polityka ekologiczna państwa ( 2001 r. ), 

 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej Państwa na lata 2002-

2010 ( 2002 r.), 

 Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010, 

 Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju,  

 Wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące sporządzania programów 

ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

 Krajowy program zwiększania Lesistości, 

 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami ( 2002 r.), uwzględniający 

uwarunkowania międzynarodowe, a w szczególności: 

 Agenda 21 – Ramowy program działań, 

 Strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej ( 2001 r.) oraz 

Unijne programy ochrony środowiska, 

 Dyrektywy Unii Europejskiej, 
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 Konwencje i porozumienia międzynarodowe podpisane i ratyfikowane 

przez Polskę. 

  Program uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie 

 wynikające z : 

 Programu ochrony środowiska dla Powiatu Radomskiego, 

 Strategii rozwoju województwa mazowieckiego ( 2002 r.), 

 Regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego 

na lata 2004-2006, 

Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, leżące u podstaw polityki 

ochrony  środowiska Unii Europejskiej i Polski. Są to: 

 zasada zrównoważonego rozwoju, 

 zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

- sprawiedliwości międzypokoleniowej 

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej, 

- równoważenia szans między człowiekiem, a przyrodą, 

 zasada przezorności, 

 zasada uspołeczniania i subsydiarności, 

 zasada prewencji, 

 zasada „zanieczyszczający płaci”, 

 zasada skuteczności i efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 

 

 Program określa: 

 aktualna sytuację ekologiczną w gminie, w powiązaniu z sąsiednimi 

gminami, 

 ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania 

rozwoju gminy, 

 priorytetowe działania krótkoterminowe (2006-2010)                                        

i długoterminowe (do 2014), 
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 harmonogram konkretnych zadań w zakresie organizacji emisji, ochrony 

zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, wzrostu 

świadomości ekologicznej i proekologicznej aktywizacji społeczeństwa, 

uwzględniający zadania powiatu oraz zadania innych organów 

administracji publicznej, instytucji, przedsiębiorstw i organizacji 

społecznych, 

 uwarunkowania realizacyjne Programu, sposób jego wdrażania                        

i monitoringu, 

 promocję Programu i edukację społeczna. 

   

Program opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu 

gminy i jego kompetencji wynikających z przepisów Prawa ochrony środowiska 

i dyrektyw Unii Europejskiej oraz wynegocjowanym okresów dostosowawczych 

na obszarze „środowisko”, skąd wynikają ograniczone własne możliwości 

realizacji i finansowania koniecznych przedsięwzięć. 

 

Przy uwzględnieniu powyższych uwarunkowań określono następujące cele 

szczegółowe: 

 stałe graniczenie emisji substancji i energii, 

 bierna i czynna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego                           

i krajobrazu, 

 racjonalne gospodarowanie środowiskiem, 

 zwiększenie aktywności obywatelskiej i podnoszenie stanu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 
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1.4. Funkcje programowe 

 

 Pogram wraz z załączonym do niego Planem Gospodarki Odpadami jest 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony 

środowiska w gminie Jedlnia – Letnisko. Program w szczególności: 

 przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na 

temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych 

komponentów środowiska, 

 omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, 

proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie, 

 jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju powiaty, 

 określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli 

oraz instytucji i porządkowych organizacji ekologicznych na rzecz 

ochrony środowiska w gminie, 

 ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia, występowanie o środki 

finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć, 

 organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach 

zmierzających do jego poprawy. 

 

1.5. Okres obowiązywania Programu 

 

 Program opracowany jest do 2014 roku. Okres ten przyjęto zgodnie                    

z ustaleniami ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, iż politykę ekologiczną 

przyjmuje się na cztery lata, w tym przewidziane dla niej działania                              

w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. Program zawiera zadania dla dwóch 

faz: 

- cele krótkoterminowe – lata 2006 – 2009, 

- cele długoterminowe – lata 2010 - 2013. 

Ocena i weryfikacja zadań Programu Ochrony Środowiska dokonywana będzie 

co 2 lata, licząc od dnia uchwalenia Programu, zgodnie w wymogami ustawy. 



 

- 10 - 

Aktualizacja zarówno programu ochrony środowiska jak i planu gospodarki 

odpadami powinna nastąpić wraz z upływem 4 lat obowiązywania programu. 

 

1.6. Metoda opracowania 

 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Jedlnia – Letnisko” opracowany 

został przez pracowników Kancelarii Ochrony Środowiska w Mińsku 

Mazowieckim. 

W trakcie prac nad Programem: 

 dokonano oceny relacji na szczeblu centralnym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym, 

 przeprowadzono analizę SWOT ( mocnym i słabych stron oraz szans                

i zagrożeń), uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wykorzystując 

ją do określenia celów szczegółowych Programu, 

 określono priorytetowe działania na lata 2006 – 2010 i 2011 – 2014 

uwzględniające projekt „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Radomskiego” i „Strategie rozwoju województwa mazowieckiego”,  

 sprecyzowano uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie 

rozwiązań prawnych, ekonomicznych, przestrzennych, społecznych oraz 

związanych z implementacją prawa i procedur unijnych, 

 określono sposoby wdrażania i zasady monitorowania Programu, 

  Uwzględniając charakter opracowania, przyjętą metodę 

opracowania Programu reprezentuje podejście: 

 całościowe, uwzględniające wszystkie komponenty środowiska                         

i wszystkie zewnętrzne implikacje, 

 selektywne, eksponujące procesy i problemy o decydującym 

priorytetowym znaczeniu dla realizacji zasad ekorozwoju gminy, 

 problemowe, zmuszające do analizowania całych łańcuchów 

przyczynowo – skutkowych i aktywnego, twórczego interpretowania 

diagnozy, celów i zadań, 
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 prognostyczne, zapewniające stałe wzbogacanie „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Jedlnia – Letnisko” w miarę dokonywania 

postępów. 

 Niniejsze opracowanie składa się z następujących zasadniczych części: 

 analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, 

 celów polityki ekologicznej państwa, województwa mazowieckiego                   

i powiatu Radomskiego, 

 priorytetowych działań w gminie Jedlnia – Letnisko, 

 programu zadaniowego, 

 uwarunkowań realizacyjnych, 

 propozycji systemu wdrażania i monitorowania programu, 

 planu gospodarki odpadami, 

 informacji o wykorzystanych materiałach i opracowaniach, 

 załączników kartograficznych. 

 

2. OGÓLNE DANE O GMINIE JEDLNIA – LETNISKO 

 

2.1. Położenie gminy i podział administracyjny 

 

Gmina Jedlnia – Letnisko położona jest w południowo – wschodniej części 

województwa mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia. 

Od północy przylega do kompleksu leśnego Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego, a część północna obszaru gminy znajduje się w obrębie 

otuliny Parku. W związku ze zmianą granic administracyjnych miasta                         

i przyłączenie części terenów gminy powierzchnia jej wynosi 6557 ha. 

 Według podziału fizyczno – geograficznego Polski teren gminy znajduje 

się w obrębie mezoregionu Równiny Radomskiej.  

 Obszar administracyjny gminy Jedlnia – Letnisko podzielony jest na 21 

sołectw. Są to: Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Groszowice, 

Gzowice, Gzowice – Kolonia, Jedlnia Letnisko, Lasowice, Maryno, 
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Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, 

Sadków, Sadków – Górki, Siczki, Wrzosów.   

Siedziba gminy jest w miejscowości Jedlnia – Letnisko. 

 

Komunikacja 

Drogi kołowe 

 Obszar Gminy położony jest w rozwidleniu 2 ciągów komunikacyjnych: 

- Radom – Lublin ( droga kolejowa Nr 12) przez obszar gminy przebiega na 

odcinku ok. 4,1 km, a dalej przez obszar gminy Gózd, skąd do obszaru gminy 

prowadzą drogi w rejonie Gzowic i Niemianowic. 

- Radom – Kozienice (droga wojewódzka Nr 337) biegnąca północnym skrajem 

obszaru gminy na odcinku ok. 8,2 km. 

 Oba wyżej wymienione kierunki spina droga wojewódzka Nr 34 432 na 

odcinku – droga 737 – Jedlnia – Letnisko – Gzowice – droga 44, długości               

ok. 8,9 km.  

Układ ten uzupełniają:   

- drogi powiatowe: 

- Antoniówka – Groszowice – Myśliszewice – Piotrowice Nr 34433 o długości 

ok. 4,1 km.  

- Jedlnia – Letnisko – Aleksandrów – Słupica – Cudnów i dalej do Czarnej – 

Pionek Nr 34429 o długości na obszarze gminy ok. 8,2 km z odejściem w 

Słupicy do drogi krajowej Nr 44 o długości na obszarze gminy ok. 1,0 km          

( Nr 34430)  

- drogi gminne łączące pomiędzy sobą wszystkie wsie sołeckie, łączna ich 

długość ok. 48 km.  

- drogi kolejowe: 

Przez północna część obszaru gminy przebiega 2-torowa, zelektryzowana 

magistrala kolejowa Skarżysko Kamienna – Radom –Dęblin. Jej długość na 

obszarze gminy wynosi ok. 12,4 km. Szlak kolejowy Radom – Dęblin pełni 



 

- 13 - 

obecnie bardziej rolę transportu towarowego – głównie węgla do elektrowni 

Kozienice.  

 

Rola transportu osobowego jest pomniejszana z uwagi na: 

 brak przystanków kolejowych, np. Wrzosów, Lasowice – Rajec 

Szlachecki, 

 brak stosownego taboru umożliwiającego obsługę wahadłową, sezonową 

np. WKD, wagony metra, 

 brak inicjatyw współpracy lokalnej międzygminnej w polityce transportu 

regionu. 

 

 

2.2. Demografia 

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców gminy i ich rozmieszczenie w 

poszczególnych sołectwach pochodzą z danych Referatu Ewidencji Ludności 

Urzędu Gminy.  

 

Lp. Sołectwo Ilość mieszkańców ogółem 

1. Aleksandrów 338 

2. Antoniówka 489 

3. Cudnów 368 

4. Dawidów 136 

5. Groszowice 1 014 

6 Groszowice Wrzosów 150 

7 Gzowice 375 

8 Gzowice – Folwark 86 

9 Gzowice - Kolonia 119 

10 Jedlnia Letnisko 3 692 

11 Kolonka 31 

12 Lasowice 305 

13 Maryno 198 

14 Myśliszewice 471 

15 Natolin 187 

16 Piotrowice 219 

17 Rajec Poduchowny 799 
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18 Rajec Szlachecki 855 

19 Sadków 415 

20 Sadków – Górki 421 

21 Siczki 257 

22 Słupica 488 

 Łącznie 11 413 

 

Nie zakłada się drastycznego zmniejszenia lub zwiększenia liczby ludności 

zamieszkałej na terenie gminy. 

 

 

2.3. Rozwój gospodarczy i społeczny 

 

Rolnictwo 

 

Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w gminie to 5 115 ha użytków rolnych, tj. – 

78% powierzchni całej gminy, w tym: 

- grunty orne – 4 378 ha – 85 % 

- sady – 140 ha – 3 % 

- trwałe użytki zielone – 597 ha – 12 % 

w tym: 

- łąki 428 ha 

- pastwiska 169 ha 

 

 Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jednego mieszkańca 

gminy jest dość niska i wynosi 0,49 ha ( w subregionie radomskim – 0,64 ha).  

 W gminie została przeprowadzona w 1997 r. ocena gruntów pod 

względem przydatności. Grunty nieprzydatne lub o niskiej przydatności dla 

rolnictwa proponuje się wyłączyć z użytkowania rolniczego.  

 Uważa się, że w pierwszym etapie 164 ha gruntów należy włączyć do 

kompleksów leśnych lub zalesić śródpolnie; docelowo 697 ha użytków rolnych.  
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Najwięcej we wsiach: 

- Słupica – 141 ha, 

- Gzowice – Kolonia – 118 ha, 

- Cudnów – 120 ha. 

 

Rodzaj gleb 

Gleby – w obszarze gminy cechują się średnią jakością do produkcji rolniczej      

( 54 % użytków rolnych znajduje się w klasie II – IV, 46% w klasach V i VI ).  

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych wynosi odpowiednio: 

- klasa III – 1 163 ha – 23 % użytków rolnych, 

- klasa IV – 1 600 ha – 31 % użytków rolnych, 

- klasa V – 1 641 ha – 32 % użytków rolnych, 

- klasa VI – 711 ha – 14 % użytków rolnych. 

 

 Występują tu głównie gleby brunatno – bielicowe i pseudobielicowe,              

w większości wytworzone z piasków słabo – gliniastych i luźnych, rzadziej 

piasków gliniastych lub glin. 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb.  

Przydatność rolnicza gruntów ornych i sadów określana jest w skali „dziesięciu” 

rodzajów kompleksów glebowo – rolniczych.  

W gminie występuje 7 kompleksów, których udział jest następujący: 

- pszenny dobry ( kompleks 2) – 90 ha – 2,0 % 

- żytni bardzo dobry ( kompleks 4) – 640 ha – 14,0 % 

- żytni dobry ( kompleks 5) – 620 ha – 13,6 % 

- żytni słaby ( kompleks 6) – 740 ha – 16,0 % 

- żytni bardzo słaby (kompleks 7) – 1100 ha – 24,2 % 

- zbożowo – pastewny mocny ( kompleks 8) – 671 ha – 14,7 % 

- zbożowo – pastewny słaby (kompleks 9) – 657 ha – 15,5 % 

Przydatność trwałych użytków zielonych określana jest w skali trzystopniowej: 
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- bardzo dobre (1z) – brak, 

- średnie (2z) – 258 ha – 42,6 % 

- słabe i bardzo słabe – 339 ha – 57,4 % 

 

Turystyka 

 Gmina Jedlnia – Letnisko posiada bardzo dobre warunki do rozwoju 

wypoczynku oraz turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Jedlnia Letnisko szybko 

stała się miejscowością wypoczynkową dla mieszkańców Radomia ze względu 

na wyjątkowe warunki klimatyczne i do dziś utrzymuje charakter osiedla 

wypoczynkowo – letniskowego. 

 Miejscowość na przeważającym obszarze zabudowana jest stylowymi, 

drewnianymi domkami willowymi, otoczonymi lasami i ogrodami. 

Atrakcyjność osiedla jeszcze bardziej wzrosła po utworzeniu zalewu na rzece 

Gzówce w Siczkach w 1976 roku. 

 Jako lokalny ośrodek władzy i obsługi skupia usługi rolnictwa, 

administracji, sportu, zdrowia, handlu, kultury, oświaty i rzemiosła. Stanowi 

centrum komunikacyjne dla całej gminy. Położoną na skraju Puszczy 

Kozienickiej miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają 

wspaniałe lasy. Rezerwat przyrody-utworzony na pow. 86,88 ha, obejmuje stare 

drzewostany naturalnego pochodzenia, w wieku 140 - 200 lat, porastające prawy 

brzeg zalewu w Jedlni Letnisku. Przeważają dęby i piękne, strzeliste sosny. 

 Niektóre drzewa mają po 200 lat. Nad brzegiem zalewu rośnie największy 

w puszczy jawor. Obok niego znajdują się dwa źródełka mocno   

zmineralizowanej wody. W 1976 roku zbudowano w Siczkach sztuczny zalew o 

powierzchni 25,10 ha (a zbiornik dolny ma powierzchnią 2,45 ha). Nad zalewem 

są piaszczyste i trawiaste plaże. Jest przystań wodna oraz wypożyczalnia sprzętu 

wodnego i sportowego. W zalewie złowić można płoć, okonia, szczupaka czy 

karpia. Dlatego co roku ściągają tu wędkarze z całej Polski, by wziąć udział w 

zawodach.  Ponadto w ciągu ostatnich lat powstały i znacznie rozbudowane 
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zostały już istniejące ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty, wśród których 

najwyższy standard mają: dysponujący miejscami noclegowymi Ośrodek 

Szkoleniowo - Wypoczynkowy Lasów Państwowych, prywatne pensjonaty 

"Relaks" i "Wodnik" oraz ośrodek hotelowe- gastronomiczny-handlowy "Pod 

Różami".   

Rynek pracy 

Na terenie gminy istnieją 1644 gospodarstwa rolne. Przeważają 

gospodarstwa do 5 ha użytków i stanowią one 73% ogółu. Silne rozdrobnienie, 

niskie klasy gruntów powodują, że wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się ok. 18% 

ludności. Dla 27% ludności rolnictwo jest częściowym źródłem utrzymania. 

Całkowicie z zajęć pozarolniczych utrzymuje się 46% ludności.  

Zarejestrowanych jest ok. 580 podmiotów gospodarczych, spośród 

których: 

- ok. 250 prowadzi działalność produkcyjną, 

- ok. 190 świadczy usługi, 

- ok. 80 zajmuje się handlem. 

 Działają dwie spółdzielnie pracy o charakterze wytwórczym i Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. 

 Wymienione wyżej podmioty oraz: 

- administracja wszelkiego typu, 

- szkolnictwo, 

- placówki służby zdrowia, 

stanowią miejsce zatrudnienia: 

- ludności nierolniczej, 

- ludności rolniczej, dla której rolnictwo jest tylko częściowym źródłem 

utrzymania. 
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 Znaczny odsetek tych zatrudnionych jest na terenie Radomia i innych 

gmin. Na terenie gminy zarejestrowanych jest aktualnie ok. 950 bezrobotnych 

co stanowi ok. 9,1 % ogółu ludności i 17% ludności w wieku produkcyjnym.  

 Druga ważną funkcję gminy stanowi wypoczynek, rekreacja i turystyka.  

Z tego typu działalności utrzymuje się część mieszkańców wsi: Antoniówka, 

Groszowice, Wrzosów, Jedlnia - Letnisko i innych. Aktualnie na terenie gminy 

znajduje się ok. 1600 wydzielonych działek letniskowych, a na nich ok. 880 

budynków letniskowych.  

  

3. ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY 

3.1. Wody 

Bezpośredni związek z budową geologiczną ma występowanie wód 

podziemnych. Na terenie gminy wody podziemne występują w utworach 

kredowych i czwartorzędowych. 

Teren gminy Jedlnia – Letnisko jest obszarem zasobnym w wodę 

podziemną, która jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia 

i na potrzeby gospodarcze. Częściowo poziomy te nie są izolowane od 

powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje zatem duże 

ryzyko narażenia tych wód na wpływy zanieczyszczenia antropogenicznego.  

Na terenie całej gminy poziom wodonośny występujący w utworach 

kredy, stanowi Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 405 – Niecka 

Radomska (Cr3). Ochrona GZWP wynika na tych obszarach z istniejących i 

obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, 

Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
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Poziom wodonośny górnokredowy posiada charakter użytkowy na terenie 

całej gminy. Związany on jest z wapieniami i marglami. Zwierciadło wody 

występuje najczęściej na głębokości 15-50 m, miejscami na głębokości 50-100 

m i występuje pod ciśnieniem hydrostatycznym, lokalnie następuje 

samowypływ. Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i 

najczęściej wynoszą 30-70 m
3
/h i 70-120 m

3
/h, lokalnie ponad 120 m

3
/h. 

Poziom ten jest izolowany od powierzchni terenu przez utwory czwartorzędowe  

i miejscami trzeciorzędowe. Jakość wody podziemnej w większości badanych 

studniach wierconych wykazuje podwyższoną zawartość żelaza i manganu 

wymagającą prostego uzdatniania. Na terenie gminy poziom ten należy do 

GZWP 405 Niecka Radomska o charakterze szczelinowo-krasowym. 

 

Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzą poziomy podglinowe, 

międzyglinowe i poziomy dolin rzecznych. Poziomy te występują na całym 

terenie gminy. Lokalnie poziom ten znajduje się w łączności hydraulicznej z 

niżej występującym poziomem kredowym. Zwierciadło wody jest przeważnie 

swobodne i występuje na głębokości kilku metrów. Wydajności potencjalne 

studni wierconych są bardzo zróżnicowane i zmieniają się  

w szerokim przedziale 10-120 m
3
/h. Poziom ten jest słabo izolowany od 

powierzchni terenu, w związku z tym narażony jest na zanieczyszczenia. Jakość 

wody podziemnej wykazuje podwyższoną zawartość żelaza i manganu, czasami 

wymagającą skomplikowanego uzdatniania. 

 

Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w miejscowości Aleksandrów znajduje 

się ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch studni [1] i [2]. Zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym - decyzją Starosty Radomskiego z dnia 

26.06.2005 r. znak: ROŚ.6223-W/13/2005 pobór wody ze studni [1] i [2]  dla 

potrzeb wodociągu wiejskiego może wynosić: 

Qmax d = 1365 m
3
/d, Qśr. d = 975 m

3
/d i Qmax h = 89,3 m

3
/h 



 

- 20 - 

 

Głębokość studni [1] wynosi 44,0 m, ustalone zasoby z utworów 

czwartorzędowych to Q = 48,5 m
3
/h przsy depresji S = 6,0 m. 

Głębokość studni [2] wynosi 80,0 m, ustalone zasoby z utworów 

górnokredowych to Q = 40,8 m
3
/h przy depresji S = 10,4 m. 

W okresie jesieno – zimowo - wiosennym zasoby wykorzystywane są w 

70%, a w okresie letnim w 100 %. 

W roku 2006 r. roczny pobór z w/w studni [1] i [2] wyniósł 197 430 m
3
. 

Wody powierzchniowe 

 Wschodni skraj gminy znajduje się z obrębie zlewni rzeki Zagożdzonki 

(lewy dopływ rzeki Wisły), natomiast pozostała część gminy jest odwadniania 

poprzez małe cieki i wpływające do zlewni rzeki Radomki. Wody te w 

przeważającej części gminy zbiera rzeka Pacynka przejmująca w rejonie Rajca 

Poduchownego dopływ lewobrzeżny – bez nazwy.  

Południowo – zachodni fragment gminy odwadnia Potok Północny, będący 

prawobrzeżny dopływem rzeki Mlecznej.  

Rzeki gminy posiadają naturalny układ hydrologiczny i wykazują w ciągu roku 

wahania stanu wód powodowane zmiennością zasilania. Wysokie stany wód 

towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim, a niskie stany występują 

w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią. 

 Część gminy pokryta jest okresowo prowadzącymi wodę rowami 

melioracyjnymi założonymi w różnych okresach. 

 W większości rzeki przepływające przez gminę zachowały swoją 

naturalność. Koryto ich w przeważającej większości jest zachowane w stanie 

naturalnym, co stanowi wspaniały malowniczy element krajobrazu. 

 Na terenie powiatu radomskiego, monitoring rzek realizuje Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu poprzez 

dwa rodzaje sieci: podstawową i regionalną. 
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 Ogólnie na terenie gminy pod wodami stojącymi, płynącymi i rowami 

melioracyjnymi znajduje się 56 ha, w tym 21 zbiorników o łącznej powierzchni 

lustra wody 38 ha i pojemności 691,87 tys. m
3
.  

 W zbiorniku zaporowym Siczki woda nie odpowiadała normom, z uwagi 

na wysokie wartości chlorofilu „a”. Parametry fizykochemiczne i stan sanitarny 

mieściły się w II klasie czystości wód powierzchniowych. Zawartość tlenu 

rozpuszczalnego w zbiorniku na przestrzeni całego okresu badawczego 

charakteryzowała się I klasą czystości. Odczyn pH wody odpowiadał na ogół I 

klasie czystości, podobnie jak zawartości chlorków i siarczanów. Fosforany oraz 

wszystkie formy azotu występowały w stężeniach odpowiednich dla klasy I. 

natomiast stężenia fosforu ogólnego stwierdzono w obu punktach pomiarowych 

we wrześniu (0,12-0,12 mg/l). Wartość ChZT-Cr i BZT5 mieściły się w II klasie 

czystości wód powierzchniowych. Ocena sanitarna wody wykazała na II klasę 

czystości zbiornika. Ogólnie lepszy stan sanitarny zanotowano zima i wiosną, 

natomiast gorszy latem, co związane było ze wzmożonym ruchem turystyczno – 

rekreacyjnym. Chlorofil „a” w zbiorniku zaporowym Siczki degenerował wodę 

do nieodpowiadającej normom. Oznaczenie chlorofilu „a” jest wskaźnikiem 

biomasy organizmów planktonowych. Zmiany jego stężenia określają dynamikę 

rozwoju planktonu. Najwyższe wartości chlorofilu „a” zarejestrowano we 

wrześniu i czerwcu ( od 65 do 120,8 μg/l). Było to związane ze wzrostem 

temperatury oraz nadmiarem związków azotu i fosforu – następował rozwój 

fitoplanktonu, a tym samym wzrost koncentracji barwników chlorofilowych.  

 Przezroczystość wód mierzona krążkiem Secchiego wynosiła: wiosną i 

zimą od 1,0 do 1,3 m, latem natomiast zmniejszała się do 0,5 – 0,8 m. 

 Badania dopływu zasilającego – rzeki Gzówki prowadzone w punkcie na 

3,1 km biegu rzeki w miejscowości Jedlnia – Letnisko wykazały, że woda 

odpowiadała II klasie czystości powierzchniowych wód płynących. 

Zadecydowały o tym związki organiczne ( BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn) i stan 

sanitarny. Również ocena wskaźników hydrobiologicznych wskazywała na 
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klasę II oznaczającą strefę wody słabo zanieczyszczonej z dużą różnorodnością 

gatunkową organizmów ( strefa β – mezosaprobowa). Stopień nasycenia tlenem 

był zadowalający. Natomiast pozostałe wskaźniki ( m.in. metale ciężkie, 

związki azotu, substancje organiczne) kwalifikowały wody Gzówki do I klasy 

czystości. 

 

 

Poniższa mapa – załącznik graficzny przedstawia ujęcia wód podziemnych w 

miejscowości Aleksandrów: 
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3.2. Gleby 

  Wśród form użytkowania terenu w Gminie Jedlnia – Letnisko dominują 

użytki rolne zajmujące powierzchnię ok. 78 % ogólnej powierzchni gminy. Lasy 

stanowią natomiast ok. 11 % całkowitej powierzchni. Na pozostałe grunty 

przypada, więc ok. 11%.  

Gleby w obszarze gminy cechują się średnią jakością produkcji rolniczej. 

Na obszarze gminy Jedlnia – Letnisko najliczniej reprezentowane są gleby III                       

i IV klasy bonitacyjnej, które stanowią 54 % wszystkich użytków rolnych. 

Gleby klasy V i VI stanowią natomiast 46 % wszystkich użytków rolnych. 

Występują tu głównie gleby brunatno – bielicowe i pseudobielicowe, w 

większości wytworzone z piasków słabo – gliniastych i luźnych, rzadziej 

piasków gliniastych lub glin. 

Na terenie gminy przeważają gleby średniej i słabej jakości, tj. kompleks 

5 żytni dobry (13,6 %), kompleks 4 żytni bardzo dobry(14,0 %), kompleks 6 

żytni słaby ( 16,0 %), kompleks 7 żytni bardzo słaby(24,2 %), kompleks 2 

pszenny dobry (2,0 %), kompleks 8 zbożowo – pastewny mocny (14,7%), 

kompleks 9 zbożowo – pastewny słaby (15,5 %). 

 

Zagrożenie erozją gleb jest niewielkie, pojawia się ono w strefach 

krawędziowych dolin i obniżeń morfologicznych. Spowodowane jest wzrostem 

spadków i wysokości względnych. 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyróżnia się 

podstawowe kierunki ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

 ochronę ilościową polegającą na ograniczaniu przeznaczenia tych gruntów na 

inne cele, 

 ochronę jakościową polegającą na zapobieganiu procesom degradacji                      

i dewastacji, szkodom powstającym w wyniku działalności nierolniczej                      

i nieleśnej, przywracaniu i poprawianiu ich wartości, 
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 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników 

wodnych, 

 poprawianie wartości użytkowej gruntów leśnych oraz zapobieganie 

obniżaniu ich produkcyjności. 

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim 

grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – 

inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych    

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. 

klas I-III, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas 

IV-VI – jeśli zostały wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy.  

W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 

łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. 

 

 3.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne 

 

 Najstarszymi skałami osadowymi poznanymi na terenie gminy są utwory 

kredy wykształcone w postaci piaskowców, wapieni i margli występujące na 

głębokości 21- 47 m p. p. t.  

 Utwory trzeciorzędowe leżące na utworach kredowych nie tworzą ciągłej 

warstwy. Miąższość ich waha się od 2 m do 25 m. Wykształcone są w postaci: 

iłów, mułków ilastych i piasków drobnoziarnistych z glaukonitem.  

 Utwory czwartorzędowe zalegają ciągłą warstwą o miąższości od 19 do 

37 m na utworach trzeciorzędu i kredy. Są one reprezentowane przez: utwory 

lodowcowe, fluwioglacjalne eoliczne i rzeczne. Na powierzchni terenu 

odsłaniają się gliny zwałowe, Natolin – Sadków i Dawidów – Groszowice.  
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 Utwory fluwioglacjalne zlodowacenia środkowopolskie reprezentowane 

przez serie piaszczyste występują w postaci płatów w rejonie wsi : Siczki, 

Jedlnia – Letnisko, Groszowice i Rajec – Groszowice.  

 Piaski eoliczne tworzą rozległe powierzchnie na terenie całej gminy oraz 

wydmy występujące głównie w północno – wschodniej części gminy.  

 Na terenie gminy Jedlnia - Letnisko zlokalizowano cztery złoża kruszywa 

naturalnego: Tedeuszów, Kieszek, Jaroszowa Góra i Płachty. Złoże Tadeuszów 

posiada zasoby rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1) w ilości 17 tys. ton. 

Złoże Kieszek jest zarejestrowane, a złoże Jaroszowa Góra posiada projekt 

badań geologicznych na udokumentowanie zasobów w kategorii C2. Złoże to 

położone jest na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i nie może być 

eksploatowane, pomimo wysokiej jakości kopaliny. Częściowo na obszarze 

KPK znajduje się także złoże w Kieszku. Złoże Tadeuszów w Jedlni - Letnisko, 

o zasobach 17 tys. ton, przeznaczone jest do eksploatacji piasków wydmowych 

nadających się do produkcji betonów i zapraw budowlanych. Złoże to 

rozpoznane jest szczegółowo (w kat A+B+C1). Złoże Płachty posiada zasoby 

rozpoznane szczegółowo (w kat A+B+C1) w ilości 130 tys. ton. 

W obrębie gminy Jedlnia - Letnisko dość licznie występują torfy (trzcinowe, 

turzycowe, drzewne i mszyste), które udokumentowano jako złoża. Są to 

torfowiska niskie o niewielkiej miąższości. Zazwyczaj występują na 

podmokłościach w dnach dolin rzecznych. Jako kolizyjną lokalizację złoża do 

eksploatacji zakwalifikowano usytuowane na terenie KPK i jego otuliny oraz 

rezerwatu Ługi Helenowskie, obejmującego południowe tereny gminy.  

Obecnie eksploatowane tereny powinny posiadać opracowany kierunek 

rekultywacji po zakończeniu eksploatacji. Pozwoli to zminimalizować ujemne 

skutki wydobycia na środowisko naturalne. 
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3.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

Gmina Jedlnia – Letnisko leży na terenie Równiny Kozienickiej, znajdującej się 

na południe od Równiny Warszawskiej i na zachód od Doliny Środkowej Wisły, 

od południa zaś przechodzi bez wyraźnej granicy w Równinę Radomską. Jest to 

równina denudacyjna, ale na powierzchni zalegają zwydmione piaski, na 

których zachowały się pozostałości Puszczy Kozienickiej. Na terenie tej puszczy 

utworzono w 1983 r. Kozienicki Park Krajobrazowy o powierzchni 151 km
2                

 

z kilkoma rezerwatami, m. In „Jedlnia” – stanowiąca 86,4 ha całego Parku.  

 Przez środek równiny biegnie rzeka Radomka, mająca swe źródła na 

garbie Gielniowskim. Region zajmuje powierzchnię około 950 km
2
.  

 Lasy na terenie gminy zachowały się na obszarach najmniej rolniczo 

atrakcyjnych siedlisk borowych lub podmokłych siedlisk łęgowych i zajmują 

zaledwie 11 % ogólnej powierzchni gminy. 

 Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 

351,66 ha, co stanowi ponad 5 % powierzchni całej gminy. W zdecydowanej 

większości to lasy jednogatunkowe z panującą sosną ( 77,3% powierzchni 

leśnej) i brzozą ( 7,2%) rosnące na najsłabszych, nieprzydatnych dla rolnictwa 

gruntach ( siedliskach borowych). W dolinach rzek i niewielkich obniżeniach 

terenu występują drzewostany z panującą olszą (10,9%) i dębem(4,9%). 

 Niewielkie powierzchnie łącznie poniżej 1 % zajmują : akacja, grab                  

i topola. Większość drzewostanów ( około 70%) zawiera się w przedziale 

wiekowym 31-70 lat o zadrzewieniu 0,6, a więc o dość rozluźnionej więźbie. 

Lasy te w zdecydowanej większości występują w niewielkich kompleksach od 

0,10 ha do kilku ha, rozproszonych wśród gruntów rolniczych.  

 Ich rola krajobrazowa jest natomiast znacznie większa ze względu na 

letniskowy charakter gminy. Według wykonanego w 1997 roku opracowania 

wyznaczenie przebiegu granicy polno – leśnej przyjętego przez Urząd Gminy,   

w formie kompleksów wyznaczono najsłabsze grunty leśne i nieużytki do 

zalesienia o łącznej powierzchni 697,51 ha. Powierzchnia ta podczas 
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sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych 

zmniejszyła się do 652,39 ha na skutek zalesień wykonanych przez rolników. 

 Po zrealizowaniu tych założeń powstałoby kilka dużych kompleksów 

leśnych ( ponad 10 ha), w których mogłaby być prowadzona racjonalna 

gospodarka pod warunkiem zalesienia całego wyznaczonego kompleksu                   

w przeciągu do 5 lat( najlepiej w 1-2 lata).  

 Tereny akumuluj piasków glacjofluwialnych to potencjalne siedliska 

borów mieszanych sosnowo – dębowych. Doliny to obszary łęgów jesionowo – 

olszowych występujących na holoceńskich madach i piaskach rzecznych oraz 

bagiennych lasów olszowych występujących na torfach. Specyficzna cechą 

struktury tego zbiorowiska jest występowanie przy drzewach kęp z gatunkami 

acydofilnych siedlisk leśnych i dolinek z roślinnością szuwarowo – bagienną. 

 Niewielka powierzchnie gminy zajmują zbiorowiska łąkowe ( ok. 4,2%). 

Niemniej jednak należą do najciekawszych zbiorowisk roślinnych 

występujących na terenie gminy. Skupione są głównie w dolinach rzeki i cieków 

wodnych. Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi walorami 

przyrodniczymi umożliwiając zachowanie dużej bioróżnorodności oraz pełniąc 

funkcję wodo i glebochronne, hydrologiczne, ponadto w nieco mniejszym 

zakresie klimatyczno – higieniczną i krajobrazowa. W większości są to 

zbiorowiska seminaturalne, częściowo naturalne.  

 Zespoły roślinności szuwarowo – torfowiskowej występują głównie                

w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach bezodpływowych rozproszonych 

na terenie całej gminy. 

 Tereny te odznaczają się specyficznymi walorami przyrodniczymi, 

występująca w ich obrębie szata roślinna zawiera gatunki chronione i stwarza 

możliwości bytowania dla bogatego tu zespołu zwierząt związanych ze 

środowiskiem wodno – błotnym. Na terenie doliny Pacynki od Siczek do granic 

gminy stwierdzono pięć gatunków roślin podlegających w Polsce ochronie 
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prawnej. Trzy gatunki podlegają ochronie całkowitej, są to: wawrzynek 

wilczełyko, listera jajowata, storczyk szerokolistny.  

 Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko znajdują się obszary prawnie 

chronione. Są to m.in.:  

1. Kozienicki Park Krajobrazowy 

2. rezerwat przyrody (jest obszarem obejmującym zachowane w stanie 

naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a 

także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, 

mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych 

bądź krajobrazowych) – „Jedlnia” 

3. zabytkowy park podworski w Rajcu Szlacheckim 

 Zgodnie z Koncepcją krajowej sieci ekologicznej „EKONET – POLSKA” 

opracowaną przez zespół pod redakcją Pani de A. Liro i wydaną w 1995 r. przez 

fundację IUNC – POLAND w Warszawie, Puszcza Kozienicka wchodząca 

niewielkim fragmentem od północy na teren gminy została zaliczona do 

„obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym”, a więc o bardzo dużych 

walorach przyrodniczych. Natomiast w opracowanym systemie przyrodniczym 

województwa radomskiego doliny rzek Gzówki i Pacynki uznano za korytarze 

ekologiczne o znaczeniu regionalnym. 

-  W 1994 r. na podstawie zarządzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych zmienionego w 1995 r. lasy Puszczy Kozienickiej zostały 

uznane za Leśny Kompleks promocyjny. Podstawowym celem jest 

propagowanie proekologicznych technologii i środkowa część Puszczy 

Kozienickiej została objęta ochroną jako Kozienicki Park Krajobrazowy              

(o pow. 26 233,83 ha). 

 Obecnie w skład Parku wchodzą grunty Nadleśnictwa Radom, obręb 

Jedlnia( w tym rezerwat Jedlnia). Natomiast pozostała północna część gminy w 

kierunku północnym do drogi Kozienice – Radom w kierunku Radomia do lasy 

państwowego i wzdłuż jego południowej granicy do granicy z miastem radom, 
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wchodzi w skład otuliny parku. Południowo – zachodni fragment otuliny 

stanowi kompleks Lasów Państwowych „Siczki” o powierzchni ogólnej 131,47 

ha. Na średnio – żyznych siedliskach leśnych rosną drzewostany sosnowe w 

wieku 90-110 lat z bogatym i zróżnicowanym podszyciem. Teren ten 

wykorzystywany jest jako miejsce wypoczynku mieszkańców Radomia 

mieszkających w domkach letniskowych w okolicy i przyjeżdżających w ciągu 

całego roku. Pełni on już częściowo rolę parku dla miasta Radom. Obecnie 

planuje się powiększenie Parku i otuliny poprzez dołączenie części południowej 

Puszczy pod drogę Radom – Zwoleń. Z związku z tym na terenie gminy Jedlnia 

– Letnisko nastąpiła też korekta granic otuliny. 

 Lasy, zbiorniki wodne i łąki w obrębie parku i otuliny w dolinach rzek są 

miejscem lęgów i przelotów wielu gatunków ptaków, m.in. orlika krzykliwego, 

rybołowa, bataliona, kraski i bociana czarnego. Na terenie parku występuje 16 

gatunków nietoperzy, w tym mroczek posrebrzany, nocek wąsaty i mopek. 

Występuje tu dużo gatunków chronionych i rzadkich roślin oraz zwierząt. Pełna 

lista nie jest dokładnie znana. Gatunki chronione to: rośliny naczyniowe w ilości 

47 gatunków, z których 32 gatunki objęte są ochroną ścisłą, 10 gatunków – 

częściową oraz 2 gatunki krytycznie zagrożone. Wśród zwierząt chronione są 

płazy – 13, gady – 6, ptaki – 226, ssaki – 32. Gatunki zapisane w czerwonej 

księdze: porosty – 71, rośliny naczyniowe – 11, gady – 1, ptaki – 36, ssaki – 10. 

Obecnie opracowywany jest Plan Ochrony Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego, który obejmować będzie m.in.: 

- zagadnienia ochrony środowiska i przyrody, 

- zagospodarowanie przestrzenne, rekreacyjne i turystyczne, 

- zalesienia gruntów porolnych i zadrzewienia,  

- zagadnienia małej retencji, 

- promocji terenów Puszczy Kozienickiej.  

 Rezerwat przyrody „Jedlnia” o powierzchni 86,88 ha utworzony został w 

1982 roku dla zachowania drzewostanów mieszanym naturalnego pochodzenia 
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charakterystycznych dla „Puszczy Kozienickiej”. Rosnące tu charakteryzujące 

się dużą zmiennością drzewostany dębowo – sosnowe i sosnowe z niewielką 

domieszką brzozy, osiki, graba, jodły w wieku 120 – 200 lat są dobrej jakości. 

Pod drzewostanem panującym występuje na całej powierzchni w różnej formie 

podrost w wieku 20 – 40 lat składający się z dębu, sosny, jodły i sztucznie 

wprowadzonego buka, zastępujący stopniowo stary drzewostan. Gwarantuje on 

trwałość naturalnego drzewostanu przez wiele 10-leci na tym terenie. 

 Naturalność siedlisk i drzewostanów potwierdza 285 gatunków roślin 

naczyniowych, z czego 260 gatunków to gatunki właściwe dla występujących 

formacji roślinnych. W części środkowej znajduje się kilka zbiorowych mogił 

Polaków pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. 

 Teren obecnego rezerwatu już w okresie międzywojennym był 

wykorzystywany przez mieszkańców Radomia jako miejsce świątecznego 

wypoczynku. Po II wojnie światowej bardzo licznie odwiedzany przez ludność 

Radomia i Jedlni, a od czasu wybudowania zalewu na rzece Gzówce teren ten 

przez okres całego roku stanowi miejsce wypoczynku. W szczytowym letnim 

okresie nad zalewem wypoczywa około 30 000 ludzi, z tego znacząca część na 

terenie rezerwatu.    

Obecnie na terenie gminy za pomnik przyrody uznano tylko jedno drzewo – jest 

nim sosna zwyczajna w wielu około 150 lat, wysokości 22 m  i obwodzie 230 

cm na wysokości 1,3 m nad ziemią, rosnącą w poddz. 123 j. 
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WYKAZ DRZEW PROJEKTOWANYCH DO OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWNĄ 

JAKO POMNIKI PRZYRODY 

 

Lp. Wieś Gatunek Wiek w 

latach 

Obwód 

na 1,3 m 

(w cm) 

Wysokość 

w m 

Jakość Uwagi 

1 Cudnów Dąb 

szypułkowy 

100 330 24 b.dobra  

2  Grusza dzika 100 240 14 Dobra  

3  Grab pospolity 80 320 16 b.dobra Duża korona 

4 Aleksandrów Dąb 

szypułkowy 

80 330 17 Dobra  

5  Grusza dzika 80 240 17   

6  Grab pospolity 80 220 18  Duża korona 

7 Jedlnia 

Letnisko 

Dąb 

szypułkowy 

200 350 23 b.dobra  

8 Budy 

Gozowskie 

Lipa 

drobnolistna 

120 355 20 średnia Dziuple 

9  Lipa 

drobnolistna 

120 300 20 Dobra  

10  Lipa 

drobnolistna 

120 310 21 średnia Dziuple 

11  Dąb 

szypułkowy 

150 300 23 b.dorba  

12 Gzowice Lipa 

drobnolistna 

100 300 20 Dobra  

13 Kolonia 

Gzowice 

Sosna 

pospolita 

150 300 13 b.dobra  

14 Stara Wieś Dąb 

szypułkowy 

150 370 18 Dobra  

15 Dawidów Dąb 

szypułkowy 

150 350 16   

16  Dąb 150 400 18   
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szypułkowy 

17  Dąb 

szypułkowy 

150 360 18   

18  Dąb 

szypułkowy 

150 370 16   

19 Antoniówka Dąb 

szypułkowy 

150 600 25  Dwójka 

20 Dawidów Dąb 

szypułkowy 

150 260 23   

21 Dawidów – 

Kozaczka 

Dąb 

szypułkowy 

200 340 17 średnia Dziuple 

22 Rajec 

Poduchowny 

Dąb 

szypułkowy 

150 360 25 dobra Park 

23  Dąb 

szypułkowy 

150 410 25  Park 

 

   Drzewa te rosną na gruntach prywatnych, z wyjątkiem pozycji 22 i 23. 

Stanowią one ważny element krajobrazu wielkiego znacznie go urozmaicając,            

a ponadto są czynnym elementem przyrody. 

Park Krajobrazowy w Rajcu Poduchownym – powierzchnia 21,07 ha               

w tym wody 0,5 ha założony w 1926 r. przekształcony w 1956r. – w 91993 r. 

teren ten przejęła Gmina Jedlnia. Obecnie w rękach prywatnych. Drzewostan 

parkowy zajmuje około 20% powierzchni.  

 Tym sposobem niemożliwe stało się postulowane przez Polski Klub 

ekologiczny przekształcenie tego terenu w „arboretum” dla mieszkańców 

Radomia. Byłoby to bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynku i nauk 

przyrodniczych dla młodzieży i studentów. Wykorzystując rosnący drzewostan 

na pozostałej części można było urządzić bardzo atrakcyjny i ciekawy obiekt 

przyrodniczo – wypoczynkowy na wzór podobnych w kraju wykorzystując 

wiedzę i doświadczenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie Uniwersytetu 

Warszawskiego i SGGW.    
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Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne na terenie gminy Jedlnia – Letnisko: 

- w poddz. 135 f., pow. 0,89 ha – jest to wąski pas ogrodzony groblą od zalewu 

zalany wodą, 

- w poddz. 156 j., pow. 0,76 ha – bagno śródleśne, okresowo zalane wodą. 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Gzówki i Pacynki” – 

projektowany, obejmujący końcowy odcinek doliny rzeki Gzówki od drogi 

Radom – Kozienice i dolinę Pacynki od tej drogi do dawnego stawu młyńskiego 

w Pacynie.  Obie rzeki płyną naturalnym meandrującym korytem zadrzewionym 

olszą w wieku 20 – 60 lat. Dolina użytkowana jako łąki i pastwiska z licznie w 

różnej formie występującym zadrzewieniem stanowi jednocześnie przedłużenie 

korytarzy ekologicznych łączących doliny rzek Zagożdżonki, Zwolenki                      

i Modrzejowicy. Gniazdują tu rzadkie gatunki ptaków chronionych związanych 

z siedliskami wodno – błotnymi jak: derkacz, dziwonia, świergotek łąkowy, 

strumieniówka, krzyk. 

 

Zwierzęta 

Na obszarze gminy stwierdzono występowanie: 

- 88 gatunków ptaków, w tym 76 lęgowych, m.in.: dzięcioły: zielonosiwy, 

zielony, czarny, dziwonia, grubodziób, jerzyk, kabuz, krętogłów, krogulec, 

łazówka, trzmielojad, zaganiacz, modraszka strumieniówka, krzyk, 

- 28 gatunków ssaków, w tym między innymi : 8 gatunków nietoperzy 

(borowiczek, mroczek pozłocisty, nocek Bechsteina), łasicę, kunę leśną, 

gronostaja,  

- 4 gatunki płazów i 2 gatunki gadów. 

 

 Projektowane korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym – są to 

wydłużone formy przestrzenne spełniające rolę łączności przyrodniczej 
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pomiędzy dużymi obiektami przyrodniczymi. Są to jednocześnie tereny objęte 

różnymi formami gospodarki człowieka. Ze względu na największą 

różnorodność formy użytkowania o mniejszej intensywności oraz występujące 

w różnej strukturze zadrzewienia, określone wymagania przyrodnicze spełniają 

doliny rzek.  

- końcowa część korytarza rzeki Zagożdżonki obejmująca tereny źródliskowe do 

lasu państwowego stanowią łąki i pastwiska po melioracji (odwodnieniu) z 

występującymi w różnej formie zadrzewieniami olszowymi – pozostawić w 

dotychczasowym użytkowaniu, 

-dolny odcinek rzeki Gzówki wraz z dopływem od wschodu obejmująca szeroką 

dolinę, zmeliorowaną i rzekę uregulowaną. Zadrzewienia nierównomierne w 

różnej formie. Użytki zielone na całej długości wykazują znaczne przesuszenie. 

 

3.5. Lasy 

 Lasy na terenie gminy zachowały się na obszarach najmniej rolniczo 

atrakcyjnych siedlisk borowych lub podmokłych siedlisk borowych lub 

podmokłych siedlisk łęgowych i zajmują zaledwie 11% ogólnej powierzchni 

gminy.  

 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 351,66 

ha, co stanowi 5 % powierzchni całej gminy. W zdecydowanej większości są to 

lasy jednogatunkowe z panującą sosną (77,3 % powierzchni leśnej) i brzozą 

(7,2%) rosnące na najsłabszych, nieprzydatnych dla rolnictwa gruntach 

(siedliskach borowych). W dolinach rzek i niewielkich obniżeniach terenu 

występują drzewostany z panującą olszą (10,9%) i dębem (4,0%). 

 Niewielkie powierzchnie, łącznie poniżej 1% zajmują: akacja, grab                     

i topola. Większość drzewostanów (około 70%) zawiera się w przedziale 

wiekowym 31-70 lat o zadrzewieniu 0,6, a więc o dość rozluźnionej więźbie. 
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Lasy te w zdecydowanej większości występują w niewielkich kompleksach od 

0,10 ha do kilku ha, rozproszonych wśród gatunków rolniczych i ze względów 

gospodarczych nie przedstawiają większego znaczenia, tym bardziej,                         

że wielkość i szerokość poszczególnych działek (często poniżej 0,10 ha i do 

10m) nie dają możliwości na racjonalną gospodarkę. 

 Natomiast ich rola krajobrazowa jest znacznie większa ze względu na 

letniskowy charakter gminy. Według wykonywanego w 1997 r. opracowania 

wyznaczanie przebiegu granicy polno – leśnej przyjętego przez Urząd Gminy,  

w formie kompleksów wyznaczono najsłabsze grunty leśne i nieużytki do 

zalesienia o łącznej powierzchni 695,51 ha. Powierzchnia ta podczas 

sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych 

zmniejszyła  się do 652,39 ha na skutek zalesień wykonanych przez rolników.  

 Łączna powierzchnia lasów niepaństwowych i gruntów przeznaczonych 

do zalesienia wynosi 1004,05 ha i stanowi 15,2% powierzchni gminy. 

 Po zrealizowaniu tych założeń powstałoby kilka dużych kompleksów 

leśnych (ponad 10ha), w których mogłaby być prowadzona racjonalna 

gospodarka. 

 Prowadzenie gospodarki leśnej regulują: Ustawa z dnia 28 września 1991 

r. O lasach, ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. Przeznaczeniu gruntów rolnych              

do zalesień, Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych                      

i leśnych.  

 Zwiększenie lesistości kraju stanowi jeden z podstawowych celów 

polityki Państwa. Według danych statystycznych stopień lesistości powiatu 

Radomskiego wynosi 24,4%. Lesistość województwa mazowieckiego wynosi 

21,9%, Polski – 28,4%, a europy -31,1%. Zgodnie z Krajowym Programem 

Zwiększania lesistości planuje się zwiększyć lesistość kraju do poziomu 30% do 

roku 2020 oraz do 33% do roku 2050. 

Zwiększanie lesistości stało się trwałym elementem polityki ekologicznej 

i gospodarczej kraju realizowanej w oparciu o zasadę rozwoju gospodarczego, 
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zharmonizowanego z ochroną środowiska. Lasy pełnią wielorakie funkcje: 

ochronną, polegającą na oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze, 

produkcyjną, dostarczającą surowca drzewnego, owoców leśnych, ziół oraz 

społeczną jako teren dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie oddziałują na 

klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia człowieka ora na równowagę 

przyrodniczą.  

 Istnieniu lasów zagraża narastająca od lat degradacja środowiska 

przyrodniczego i wzmożone oddziaływanie niekorzystnych czynników 

biotycznych i abiotycznych. Zagrożenie to jest konsekwencją skali i tempa 

zmian w warunkach środowiska wywołanych działalnością człowieka,                       

za którymi nie nadążają zdolności adaptacyjne lasów, jak też postępującego 

zubożenia biocenozy w wyniku długotrwałego prowadzenia uproszczonej                  

i schematycznej gospodarki leśnej. 

 Doskonalenie gospodarki leśnej powinno wynikać z następujących zasad: 

- trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów, 

- ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji na podstawach 

ekologicznych, 

- powiększania zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na 

warunki życia człowieka i funkcjonowania całości przyrody, 

 - powszechnej ochrony lasów, 

- propagowania edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

 Ekologizacja gospodarki leśnej, to dążenie m.in. do: odbudowy retencji             

w lasach, obejmowania ochroną prawną nowych obiektów, preferowania 

naturalnego odnowienia środków chwastobójczych, prowadzenia badań 

naukowych i wykorzystywania ich w praktyce, preferowanie różnorodności 

biologicznej w dostosowaniu do charakteru siedlisk, ochrony leśnych zasobów 

genowych, badania stanu zapędraczenia gleb, zwiększenia naturalnej bazy 

żerowej dla zwierzyny, stosowania na najsłabszych glebach nawożenia 

organicznego, ograniczania stosowania herbicydów z szkółkach na korzyść 
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zabiegów mechanicznych, turystycznego udostępniania lasów, edukacji leśnej 

społeczeństwa, budowy urządzeń chroniących środowisko. 

 Dla potrzeb planistycznych przy zachowaniu jednolitej koncepcji 

makroprzestrzennej został opracowany krajowy Program Zwiększania Lesistości 

uwzględniający 5 regionów zróżnicowanych pod względem cech naturalnych              

i antropologicznych.  

 Stopień lesistości w powiecie jest stosunkowo niski, dlatego działania na 

rzecz zwiększania powierzchni leśnych na tym terenie jest traktowane jako 

priorytetowe. 

 Grunty przeznaczone do zalesienia określają miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego gmin, uwzględniając gminne programy 

lesistości oraz operaty granic polno – leśnych. Planowane zalesienia w powiecie 

radomskim mają na celu przede wszystkim zagospodarowanie gruntów 

najsłabszych i odłogujących oraz ograniczenie rozdrobnienia istniejących lasów 

poprzez tzw. Dolesianie i tworzenie kompleksów leśnych. Potencjalne 

możliwości zwiększania lesistości powiatu radomskiego są duże. Zgodnie                   

z perspektywicznymi planami do roku 2020 powierzchnia gruntów 

niepaństwowych obejmuje ok.9 tyś ha.  

 Istotnym problemem jest stworzenie dogodnych warunków przede 

wszystkim natury finansowej dla właścicieli gruntów, od których woli                        

i zainteresowania zależy powstawanie lasów. Według przeprowadzonej analizy 

nakładów, biorąc pod uwagę cenę sadzonek, przygotowanie gleby i posadzenie, 

koszt zalesienia 1 ha gruntów porolnych wynosi ok. 2,8 tys. zł. 

 Pomoc i wsparcie finansowe stanowią: 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Biura 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji europejskiego Funduszu Orientacji                            
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i Gwarancji Rolnej jako jedno z działań w ramach Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

- nadleśnictwa, na podstawie przepisów ustawy o lasach, dofinansowywane ze 

środków Funduszu Leśnego, 

- starosty, na podstawie przepisów o lasach , dofinansowywane ze środków 

budżetu Państwa lub dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska               

i Gospodarki Wodnej. 

  

3.6. Warunki klimatyczne 

 Ze względu na przestrzenne zróżnicowanie składników klimatu                       

w granicach powiatu radomskiego można wyodrębnić dwa zasadnicze rejony 

klimatyczne: 

1) rejon równin denudacyjnych ze średnimi wartościami temperatur powietrza             

i średnimi wielkościami odpadów atmosferycznych, 

2) rejon zagłębień i den dolin rzecznych z tendencją do inwersji termicznych, 

gromadzenia się chłodnych mas powietrza, 

 Natomiast południowe krańce powiatu są kształtowane przez rejon 

klimatyczny podgórzy świętokrzyskich z niższymi wartościami temperatur 

powietrza i najwyższymi na tym obszarze opadami atmosferycznymi. 

 Powiat radomski znajduje się pod wpływem łódzko – wieluńskiego 

regionu klimatycznego. 

 W rejonie Puszczy Kozienickiej występują anomalia, polegająca zarówno 

na wyraźnym podwyższeniu, w stosunku do pozostałego obszaru, odpadów, jak 

i średniej temperatury rocznej.  
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4. CZYNNIKI ODDZIAŁYWUJĄCE NA ŚRODIWISKO 

 

4.1. Ścieki 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w gminie 

Jedlnia – Letnisko są ścieki komunalne oraz wody opadowe spływające                       

z zanieczyszczonych powierzchni dróg i placów. A gminie Jedlnia – Letnisko 

znajduje się biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Jej 

przepustowości wynosi ok. 270 m
3
/dobę. Nie należy także zapominać,                     

że źródłem zanieczyszczania wód powierzchniowych są też ścieki przemysłowe. 

Należy mieć na uwadze, że chwilowa nieuwaga może spowodować 

niekontrolowane wpływy ścieków nie oczyszczonych i stwarzać poważne 

zagrożenie dla wód powierzchniowych. Należy spodziewać się zmniejszenia 

ilości ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do istniejących 

oczyszczalni, ze względu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

 W bardzo dużym stopniu mieszkańcy gminy Jedlnia – Letnisko są 

zaopatrywani w wodę po picia i na potrzeby gospodarcze z wodociągów 

miejskich ( Radom) i wiejskich ( Pionki, Aleksandrów). W gminie jest aktualnie 

około 650 przyłączy kanalizacyjnych, z których ścieki odprowadzane są na 

oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jedlnia – Letnisko. Ścieki                               

z przydomowych zbiorników bezodpływowych w ilości około 90 m
3
/miesiąc do 

punktu zlewnego przy oczyszczalni.  

 Jakość pracy oczyszczalni niejednokrotnie zależy od stosunku ilości 

ścieków dowożonych do ilości ścieków z sieci kanalizacyjnej. Dalsze 

zwiększanie ilości ścieków dopływających powoduje poprawę stopnia 

oczyszczania ścieków w oczyszczalni.  

 Poprawa czystości wód powierzchniowych na terenie gminy może 

nastąpić poprzez sukcesywne ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do 

tych wód. Przy tym zadaniu niezbędna jest wzajemna współpraca samorządu 

Gminnego z inspekcją Ochrony Środowiska i z zarządzającymi wodami.  
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 Cel ten można osiągnąć: 

- prowadząc kampanię uświadamiającą mieszkańców i zakłady,                                 

że niekontrolowane zrzuty ścieków do wód nie są formą obniżania kosztów 

związanych z zagospodarowaniem wytworzonych ścieków, 

- budując nowe i niezależne od siebie kanalizacje sanitarne i deszczowe,  

- poprzez odpowiednie stosowanie w rolnictwie nawożenia i zabiegów 

chemicznej ochrony roślin, 

- budując szczelne szamba, 

- poprzez konsekwentne i skuteczne stosowanie nacisków ekonomicznych,                 

w wyniku których nastąpi zaniechanie wprowadzania nie oczyszczonych 

ścieków do wód, 

- poprzez ograniczenie niszczenia roślinności wodnej przyczyniającej się do 

samooczyszczania się wód. 

 Transport ścieków na duże odległości zwiększa znacznie koszty ich 

zagospodarowania. Stwarza to pokusę do łamania przepisów ochrony 

środowiska. Ten rachunek ekonomiczny jest szczególnie stosowany tam, gdzie 

nie ma oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, tam gdzie nie ma należytego nadzoru 

nad produkowanymi ściekami.  

 Innym czynnikiem mającym wpływ na poprawę jakości wód 

powierzchniowych jest eliminowanie zanieczyszczeń spływających z wodami 

opadowymi i roztopowymi. Coraz więcej dróg na terenie gminy ma 

nawierzchnię utwardzoną, przyczynia się to do gromadzenia na tej powierzchni 

zanieczyszczeń, które z wodami opadowymi i roztopowymi spływają do wód 

powierzchniowych powodując ich zanieczyszczenia. Dlatego na trasie wód 

spływających z zanieczyszczonych powierzchni dróg i placów należy instalować 

urządzenia podczyszczające te wody.  

 Kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości wód 

powierzchniowych to umiejętne stosowanie nawożenia i zabiegów chemicznej 

ochrony roślin. Odpowiednio stosowane dawki nawożenia i odpowiednio 
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wykonywane zabiegi ochrony roślin spowodują, że substancje te nie będą 

wypłukiwane z gleby ani spłukiwane z roślin. Takie ograniczenie migracji azotu 

i jego związków, potasu, fosforu z wodami opadowymi ograniczy znacznie ich 

ilość w wodach powierzchniowych.  

 Poprawę jakości wód powierzchniowych można również uzyskać poprzez 

eliminowanie wypływu zawartości przydomowych szamb podczas spływu wód 

opadowych i roztopowych. Odpowiednia lokalizacja szczelnych szamb oraz ich 

uszczelnienie w górnej części zapobiegać będzie zanieczyszczeniu wód 

powierzchniowych tego rodzaju ściekami.  

 Szukając czynników powodujących zanieczyszczenie wód, które należy 

wyeliminować, nie można zapomnieć o niszczeniu źródeł samooczyszczania się 

wód. Dlatego nie należy nadmiernie niszczyć roślinności powodującej to 

zjawisko. Równocześnie należy przy tym pamiętać, że brak prowadzenia 

konserwacji wód może z kolei spowodować niekorzystne zmiany w przepływie 

wód. 

 Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Jedlni – Letnisko 

dotrzymuje warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 

do wód.  

 Wody podziemne są w znacznie mniejszym stopniu narażone na 

degradowanie niż wody powierzchniowe. Zanieczyszczenie wód podziemnych 

w największym stopniu zależy od głębokości zalegania oraz izolacji poziomu 

wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń. Najbardziej zagrożone mogą być wody gruntowe w obrębie 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Dobre właściwości filtracyjne skał 

słabo izolujących poziom wodonośny stwarzają Warunki do migracji 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Wody wgłębne, lepiej izolowane od 

powierzchni, charakteryzują się dobrą jakością. Zanieczyszczenie wód 

podziemnych może mieć charakter nieodwracalny, dlatego też ich ochrona ma 

znaczenie priorytetowe.  
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 Głównymi zagrożeniami dla jakości wód podziemnych w gminie    

Jedlnia – Letnisko mogą być: 

- zanieczyszczenia obszarowe spowodowane niewłaściwym stosowaniem                  

w rolnictwie nawozów sztucznych, gnojowicy, środków ochrony roślin,  

- nieprawidłowe metody pozbywania się ścieków (wprowadzanie nie 

oczyszczonych ścieków do gruntu lub do wód, świadome wykonywanie 

nieszczelnych zbiorników na ścieki), 

- składowiska odpadów, 

- działalność gospodarcza, 

- zanieczyszczenia wymywane przez opady z atmosfery. 

 Najbardziej narażonymi na zanieczyszczenie są wody gruntowe 

występujące najpłycej i nie izolowane od powierzchni utworami trudno 

przepuszczalnymi, intensywnie zasilanie przez infiltrujące opady atmosferyczne.  

 Wody wgłębne narażone na infiltrowanie wód gruntowych znajdują się             

w warstwach wodonośnych pokrytych utworami izolującymi słabo 

przepuszczalnymi. Posiadają ograniczony związek z powierzchnią ziemi, co 

zwiększa ich odporność na zanieczyszczenie. Wody te są na ogół dobrej lub 

bardzo dobrej jakości.  

 

Pomimo tego, że biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Jedlni – 

Letnisko dotrzymuje warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 

ścieków do wód, to aby sprostać potrzebom gminnym planuje się w najbliższych 

latach podwojenie jej przepustowości (wynoszącej obecnie ok. 270 m
3
/dobę) 

poprzez robudowę oczyszczalni ścieków. 

 

 

Poniższa mapa – załącznik graficzny przedstawia oczyszczalnię ścieków w 

miejscowości Jedlnia Letnisko: 
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4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

Przez zanieczyszczenie powietrza rozumie się wprowadzanie do atmosfery 

substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie 

wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub 

spowodować inne szkody w środowisku. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1002 r. Prawo Ochrony środowiska 

wprowadziła nowe zasady oceny, kontroli i kształtowania jakości powietrza              

w Polsce. 

 Na terenie gminy Jedlni – Letnisko brak jest stacji monitoringu powietrza 

atmosferycznego. Nie są również prowadzone pomiary opadu pyłu przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w radomiu. 

 Najbliższe stanowisko pomiarowe znajduje się w miejscowości Pionki. 

Stężenie dwutlenku siarki wynosi tam ok. 2,4 μm/m
3
, co stanowi 60% Da,                      

a stężenie maksymalne 24 godzinne wynosi ok. 26,0 μm/m
3
. Stężenie 

średnioroczne dwutlenku azotu wynosi 7,7 μm/m
3
 , co stanowi ok. 19,3% Da,             

a stężenie maksymalne 24 godzinne 17,0 μm/m
3
 . Stężenie średnioroczne pyłu 

zawieszonego PM oznaczonego metodą reflektometryczną wynosi                    

ok. 8,2 μm/m
3
, a stężenie maksymalne 24 godzinne ok. 125,0 μm/m

3
 .  

 Pomiary te wykazały, że poziom stężeń średniorocznych podstawowych 

zanieczyszczeń powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm.  

 Na mocy ustawy Praco Ochrony Środowiska (art. 89) wojewoda co roku 

dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w podlegających mu strefach. 

 W rozumieniu ustawy strefę stanowi: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. 
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 Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze 

względu na ochronę zdrowia oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając 

strefy dla których poziom: 

1. choćby jednej z substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony                 

o margines tolerancji – klasa C 

2. choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym,                

a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – klasa B 

3. substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A. 

  

Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące w rocznej ocenie jakości 

powietrza podano w poniższych tabelach. 

 

Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia 

Nazwa 

substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Dopuszczalny 

poziom substancji w 

powietrzu wartości w 

μm/m
3
  

 

Dopuszczalny poziom 

substancji w powietrzu 

powiększony o margines 

tolerancji za rok 2002 

Dopuszczalna częstość 

przekroczeń 

dopuszczalnego 

poziomu w roku 

Benzen Rok 

kalendarzowy 

5 20 - 

Dwutlenek 

azotu 

Jedna godzina 200 280 18 razy 

Rok 

kalendarzowy 

40 56 - 

Dwutlenek 

siarki 

1 godzina 350 440 24 razy 

24 godziny 150 150 3 razy 

Ołów Rok 

kalendarzowy 

0,5 0,8 - 

Ozon 8 godzin 120 120 60 dni 

Pył 

zawszony 

24 godziny 50 65 35 razy 

Rok 

kalendarzowy 

40 44,8 - 

Tlenek 

węgla 

8 godzin 10 000 16 000 - 

 

Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona roślin 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom 
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pomiarów substancji w powietrzu  

Tlenek azotu Rok 40 μm/m
3
  

Dwutlenek siarki Rok 40 μm/m
3
  

Ozon Okres wegetacyjny (1.V.-

31.VII) 

24 000 μm/m
3
 h 

 

W oparciu o powyższą klasyfikację należy stwierdzić, że teren gminy Jedlnia – 

Letnisko znalazł się w strefie A. 

Ochrona powietrza polega na dotrzymywaniu ustalonych poziomów 

substancji w powietrzu. Dopuszczalne poziomy podstawowym zanieczyszczeń 

powietrza ustalone zostały dwoma rozporządzeniami Ministra środowiska z dnia 

6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji    

w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji  

(Dz. U. 02.87.796) i z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 1, poz.12), w których podano 

wartości odniesienia dla 167 substancji i okresu uśredniania 1 godziny oraz 

roku. 

 

4.3. Hałas 

Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia 

ludzkiego. Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od natężenia, 

częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałość działania oraz 

zdrowia, nastrój, wiek. 

 W zależności od miejsca i źródła rozróżnia się hałas: 

- komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy), 

- przemysłowy, 

- osiedlowy, 

- domowy. 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się                     

w ramach państwowego monitoringu środowiska. Kwestie te reguluje Tytuł II 
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Ochrona zasobów środowiska Dział V Ochrona przez hałasem ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr62, poz. 627 ze 

zmianami). 

 Ocenę stanu środowiska akustycznego środowiska dokonuje się 

obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 

 

 Zgodnie z definicją aglomeracji oraz danymi statystycznymi – powiat 

radomski z mocy ustawy zwolniony jest z dokonywania oceny stanu 

akustycznego środowiska ( brak aglomeracji powyżej 100 tys. Mieszkańców) – 

art. 117 ww. ustawy. 

Ponadto zgodnie z pkt.2 ww. ustępu art. 117 ustawy – na terenie powiatu                                

i gminy drogi o dużym natężeniu ruchu (trasa krajowa    Łódź – Lublin S 12               

i droga wojewódzka 737) są pod administracją Wojewody i do jego urzędu 

należy jako zarządzającego drogą mogącą powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne sporządzanie, co 5 lat map akustycznych terenu, na 

którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (art. 179 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Ochrony 

środowiska). 

Drogi powiatowe będące w zarządzie powiatowym są drogami lokalnymi, 

na których natężenie ruchu jest umiarkowane, są oddalone i zabezpieczone 

ekranem zieleni od zabudowy, na których występuje hałas komunikacyjny i nie 

będzie powodował przekraczania dopuszczalnych norm wartości progowych 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r.             

w sprawie wartości progowych poziomów hałasu ( Dz. U. Nr8, poz. 81).  

 Ma obecny stan higieny atmosfery i klimatu akustycznego w części 

projektowanej planu wpływa istniejąca droga krajowa Nr 12                

(północno-wschodnia część) i wojewódzka nr 737 ( północna część gminy) 

generujące zanieczyszczenia zarówno gazowe jak i hałas komunikacyjny. 

Wzdłuż nich fragmentami występuje głównie zabudowa mieszkaniowa                      
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z usługami. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dla terenów zabudowy 

jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi oraz częściowo terenami zabudowy 

zagrodowej dopuszczalnymi wartościami poziomów hałasu są odpowiednio: 

60 dB (A) dla pory dnia 

50 dB (A) dla pory nocy. 

 

 Poprzez analogie z wynikami przeprowadzonych obliczeń zasięgów 

uciążliwości akustycznej dla innych tras o podobnym natężeniu ruchu (wg mapy 

akustycznej sporządzonej dla Radomia) można przyjąć, że hałas w pobliżu tras 

kształtuje się w przedziale 60 - 70 dB. Zasięgi zaś uciążliwości mogą wynosić w 

zależności od ukształtowania drogi oraz otoczenia od 40 do 60 m od krawędzi 

jezdni w porze dziennej i 80 do 120 m w porze nocnej ( w obrębie terenów 

zabudowanych ). Natężenie poziomu hałasu łagodzi zastosowanie odpowiedniej 

stolarki okiennej. 

  

 

Tłumienie hałasu przez typową stolarkę okienną L Aeq = 20 dB, można 

więc stwierdzić, że poziom hałasu zewnętrznego będzie równy 60 dB ( w porze 

dziennej) oraz 50 dB w porze nocnej. Zapewnia to właściwy klimat akustyczny 

wewnątrz pomieszczeń chronionych przed hałasem. Powyższe oszacowanie 

odnosi się do stosowanej w latach 70 - tych i 80 -tych standardowej stolarki 

okiennej. Izolacyjność akustyczna nowoczesnych okien jest większa. 

 W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska (starosta lub 

wojewoda), na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu 

obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomu hałasu, organ ochrony 

środowiska (starosta lub wojewoda) wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie 

hałasu. 
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 Celem zachowania dopuszczalnych norm hałasu na publicznie dostępnych 

terenach miast oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe ustawa Prawo Ochrony środowiska (art.156 tej ustawy) zabrania 

używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających ( z wyłączeniem 

okazjonalnych uroczystości, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych, 

kultu religijnego, legalnych zgromadzeń oraz podawania do publicznej 

wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu).  

 

4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest nowym zanieczyszczeniem 

środowiska. Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są 

budowane coraz częściej stacje bazowe telefonii komórkowych i przekaźniki 

radiowe. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie 

elektromagnetyczne, a ich moc promieniowania izotropowo jest często powyżej 

100 W. częstotliwość emitowania z tych stacji pól elektromagnetycznych waha 

się w granicach 30 kHz do 300 GHz.  

 Wykaz stacji bazowych na terenie powiatu radomskiego przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Gmina Ilość stacji bazowych telefonii 

Jastrzębia 1. Stacja Bazowa telefonii Komórkowej GSM 900 – 

Dąbrowa Jastrzębska 

2. Stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka – 

Mąkosy stare 

Jedlińsk 1. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS GSM 

nr BT 1932 – Jedlińsk, ul. Ogrodowa 

2. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej 

CENTERTEL – Wielogóra  

Jedlnia – Letnisko 1. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS GSM 

nr Bt 1921 – Siczki 

Gózd 1. Stacja Bazowa telefonii Komórkowej GSM- 

Karszówka 

2. Stacja Bazowa telefonii Komórkowej GSM – Gózd 

3. Stacja Bazowa telefonii Komórkowej GSM – 

Grzmucin 

4. stacja Bazowa telefonii Pilickiej 

Miasto i Gmina Iłża 1. Stacja Linii Radiowych „Iłża” – Jedlanka Stara 

2/ stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM 900 – 

Iłża, Krzemieniec 
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Kowala 1. Telefonia Komórkowa Sieci ERA nr 27556 

„Młodocin Mokra” – Młodocin Mniejszy 

2. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM /F-2-

1884 RDI/ - Młodocin Mniejszy 

3. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PTK – 

CENTERTEL nr F-2-1929 WWRA – Kowala 

Stępocina 

Miasto Pionki 1. Stacja Bazowa Cyfrowej Telefonii Komórkowej 

GSM nr 27604 – Pionki, ul. Zakładowa 

2. Stacja Linii Radiowej „PIONKI – MEBLE” 

Telefonia Pilicka – Pionki, ul. Dr. Marii Garszwo 57 

3. Stacja linii Radiowej Telefonia Pilicka, ul. 

Zakładowa 7 

Gmina Pionki 1/ stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka i 

CENTERTEL – działki Suskowolskie 

2. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej 

„CENTERTEL” – Babia Góra 

Przytyk 1.PTK – CENTERTEL – GSM 900/ F-3-1884 RDI/ - 

Słowików 

2. Telefonia Komórkowa PLUS GSM BT 1219 – 

Dęba Żerdź 

3. Stacja Bazowa Sewerynów – Kaszewska Wola 

Miasto i Gmina Skaryszew 1. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej 

„CENTERTEL” – Skaryszew 

2. Stacja bazowa Telefonii Komórkowej 

POLCOMTEL – Skaryszew 

3. stacja Bazowa Telefonii Komórkowej Polska 

Telefonia Cyfrowa ERA – Skaryszew 

4. Stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka – 

Chomentów Puszcz 

5. Stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka – 

Zalesie 

6. Stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka – 

Bujak 

7. Stacja Bazowa Linii Radiowych Telefonia Pilicka – 

Grabina 

Wolanów 1.Stacja Bazowa telefonii Komórkowej GSM PLUS – 

Wolanów 

2. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej ERA - 

Mniszek 

3. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej 

„ALCATEL” – Mniszek 

Wierzbica 1. Stacja telefonii komórkowej CENTERTEL GSM 

900 –Wierzbica 

2. Telefonia Komórkowa GSM ERA – Zalesice 

3. Stacja Abonencka NEC Telefonia Pilicka –

Dąbrówka Warszawska  

Zakrzew 1. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PTK 

CENTERTEL GSM 900 „ZAKRZEW” /F1-1927 

WWRA1/ - Natolin 

 

Analizy pracy systemów nadawczo – odbiorczych opartych na promieniowaniu 

elektromagnetycznym wykazały, że pola elekromagnetyczne o parametrach 

wyższych niż dopuszczalne występują w wolnej, niedostępnej dla ludzi 
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przestrzeni i nie są niezależne od parametrów te pola charakteryzujących i nie 

stanowią uciążliwości w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.  

 Najważniejsze jest określenie dla emisji elektromagnetycznych wartości 

gęstości mocy pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi. 

Przeprowadzone badania wykazały, że przypadku eksploatacji stacji bazowych 

przekroczenia takie nie występują. 

 Innym źródłem pól elektromagnetycznych s linie energetyczne                           

i urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia.  

 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposoby sprawdzania ich dotrzymania określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 

 

4.5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 Bezpieczeństwo ludności zamieszkałej w gminie Jedlnia – Letnisko wiąże 

się z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, powodowanym przez 

wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzającej zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury. Należy wrócić 

uwagę, że teren gminy nie należy do eksponowanych na zagrożenia 

nadzwyczajne. Zagrożenia wynikają z przebiegu przez teren gminy tras dróg, 

linii kolejowych, ale nie tylko. Zagrożenia przejawiają się także wyraźnym 

zwiększeniem różnego rodzaju  usług i przetwórstwa, a także handlu 

substancjami i preparatami chemicznymi. Znaczna jest także chemizacja 

rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem 

surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą 

urządzeń podatnych na pożar i wybuch. Potencjalnym źródłem nadzwyczajnych 

zagrożeń są też drogi i linie kolejowe ( wypadki drogowe, kolizje kolejowe, 

katastrofy, wyciek nieznanych substancji). 
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 Na terenie gminy Jedlnia – Letnisko mogą wystąpić: 

- zagrożenia naturalne ( lokalne podtopienia, pożary, wichury, susze, 

gradobicia), 

- zagrożenia cywilizacyjne ( transport materiałów niebezpiecznych, awarie 

urządzeń przemysłowych i infrastruktury technicznej), 

 Z danych statystycznych wynika, że w ostatnich latach nie wzrasta ogólna 

ilość zdarzeń, w tym katastrof, czy tez pożarów, natomiast występująca w 

ostatnich latach susza powodowała wysychanie cieków wodnych, obniżanie się 

poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach oraz 

stawach i naturalnych zbiornikach wodnych. Skutkiem suszy było zwiększanie 

stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w zbiornikach wodnych, 

usychanie upraw rolnych i leśnych. 

 Zadania związane z ochrona przed awariami, ochroną przeciwpożarową              

i innymi zagrożeniami gmina wykonuje przy pomocy specjalnych służb, 

inspekcji i straży.  

 

 W ostatnim stuleciu obserwuje się w skali całego globu symptomy 

stopniowego ocieplania się klimatu. Okresy ocieplania i oziębiania się są 

niczym nowych w historii Ziemi, jednak po raz pierwszy źródłem tych zmian 

rodzących stuki wpływające na życie całej ludzkości – jest prawie na pewno 

działanie człowieka. Dowodem jest niespotykane dotychczas tempo tych zmian. 

Największą rolę w kształtowaniu zmian klimatu przypisuje się: 

- wzrostowi emisji CO2 do atmosfery, powstającego w wyniku spalania paliw, 

- wylesianiu terenów, zubożeniu pokrywy roślinnej, 

- intensyfikacji hodowli, 

- nieszczelności sieci gazowych, 

- produkcji przemysłowej chlorowcopochodnych węglowodorów, 

- emisji NO2, 

- zmianom w tempie obiegu pary wodnej. 
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 Wiele z tych czynników występuje także w gminie Jedlnia – Letnisko, 

wywołując presję na środowisko przyrodnicze. 

 

 Poważnym problemem w skali globalnej staje się zubożenie warstwy 

ozonowej, chroniącej przed szkodliwymi skutkami promieniowania 

ultrafioletowego. Główną przyczyną zmian zachodzących w stratosferze jest 

emisja związków chemicznych, a głównie związków organicznych chloru                    

i bromu ( głównie freonów i halonów), powodujących rozpad ozonu. Związki te 

były lub SA nadal stosowane w różnego rodzaju urządzeniach technicznych                       

i produktach, zwłaszcza w przemyśle: chłodniczym, izolacyjnym                                 

i kosmetycznym. Ze względu na długi okres „życia” freonów i halonów                     

w atmosferze ( do kilkuset lat) może dojść do tego, że stężenie ich będzie rosło, 

pomimo podjętych działań na rzecz wyeliminowania ich ze stosowania. 

 W gminie Jedlnia – Letnisko należy konsekwentnie podejmować 

działania w celu ograniczania zużycia i emisji substancji niszczących warstwę 

ozonową. 

 

4.5. Odpady 

 Szczegółowy sposób postępowanie z odpadami w gminie Jedlnia - 

Letnisko przedstawiony jest w „Planie gospodarki odpadami dla Gminy                   

Jedlnia – Letnisko”. 

 

5. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 

  

 Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze 

organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. 

Generalnie funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. Odrębnie działają sieci branżowe. Nowy podział 

kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony 
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nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno 

dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział                     

w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.  

 Struktura organizacyjna ochrony Środowiska nie ma charakteru 

hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy 

rządowe i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje w zasadzie 

tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym. 

 

 

 

 

Do organów ochrony środowiska należą: 

- Wójt, burmistrz, prezydent miasta – rozpatrują sprawy korzystania                         

ze środowiska przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, utrzymaniem 

zieleni, zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów, realizują uchwały rad 

gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia                

w wodę, ciepło, energię, odprowadzania ścieków, systemu zbierania odpadów 

komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy, 

- Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla 

przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki złożami 

kopalin pospolitych, ochrony przyrody, ochrony powietrza atmosferycznego               

i powierzchni ziemi, rybactwa śródlądowego, sprawujący nadzór nad lasami, 

które nie stanowią własności Skarbu Państwa, racjonalną gospodarką łowiecką, 

spółkami wodnymi.  

 Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta: 

- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

- pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, 
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- pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych, 

- pozwolenie zintegrowane, 

- decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji, 

- pozwolenie wodnoprawne na szczególne w korzystanie z wód, 

- pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych, 

- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

- pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie 

nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, 

- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 

ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, 

- pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody 

podziemne, 

- pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów 

budowlanych oraz zakładów górniczych, 

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

- decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

- pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu oraz 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

- koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych 

(bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha 

i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m
3
), 

- zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga 

koncesji. 

 Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania                      

w zakresie ochrony środowiska należą do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. 

Rada Powiatu: 

- uchwala Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami, 



 

- 55 - 

- co 2 lata analizuje raporty Programu ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami, 

-ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji 

(składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras 

komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji 

radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych), 

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej na terenie powiatu 

oraz uchwala regulamin społecznej straży rybackiej. 

- Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu                  

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjnie 

wymagany, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, 

realizuje zadania z zakresu łowiectwa, rybactwa śródlądowego oraz wszystkie 

pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.  

- Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu 

gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej: prowadzi także bazę danych                       

o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody                      

w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala 

wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju 

województwa i wojewódzki program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę 

nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole 

przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających 

ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (prowadzi monitoring 

środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony 

środowiska, podejmuje działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska, 
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- Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej 

państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw 

ekologicznych i rozporządzeń wykonawczych. 

 Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na 

wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego 

informowania się i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji                             

i wpływy organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska 

oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.  

 Ponadto określone zadania z zakresu zarządzania wodami publicznymi 

wykonuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

Oddział lokalny. 

Nad Lasami Państwowymi oraz nadzór nad gospodarką w lasach, które 

stanowią własność Skarbu Państwa sprawuje Nadleśnictwo Radom,                         

ul. Janiszewska 48. 

  

5.1. Zasady i cele polityki ekologicznej państwa 

  

 Najważniejszym dokumentem dotyczącym redukcji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska jest Polityka ekologiczna państwa, uchwalona 

przez Sejm na wniosek Rady Ministrów 23 sierpnia 2001 r., uszczegółowiona              

w polityce krótkookresowej, zawartej w dokumencie „Polityka ekologiczna 

państwa na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010”. 

 Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów 

wyższego rzędu. 

 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007- 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, która w art. 13-16 wprowadza obowiązek 
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przygotowania i aktualizowania, co 4 lata, polityki ekologicznej państwa. Zapisy 

ustawy porządkują dotychczasową praktykę okresowego sporządzania 

dokumentów programów o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych 

horyzontów czasowych lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich 

obowiązywania, istniejącą od 1190 r. Wówczas powstał pierwszy dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów, o następnie 1991 r. zaakceptowany przez Sejmie 

Senat RP. W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, 

która w 2001 r. została zaakceptowana przez parlament. Ustala ona cele 

ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy 

do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002-2010” jest dokumentem                  

o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji 

konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie              

z polityką ekologiczną państwa w latach 2002-2010, a także szacującym 

niezbędne nakłady i źródła ich finansowania. 

 Politykę ekologiczną obejmującą lata 2004-2006 oraz 2007-2010, należy 

traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki 

ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych 

kierunków działania określonych w przyjętym VI programie działań Unii 

Europejskiej w dziedzinie środowiska.  

 Dostosowana do wymagań nowej ustawy „polityka ekologiczna państwa 

na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” wpisuje 

się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii Europejskiej,                     

w której średniookresowe programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska są 

sporządzane od wielu lat. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje 

do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych 

„Polityką…” działań Polska będzie realizować już jako członek Unii. 

 „Polityka ekologiczna państwa na lata 2004-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010” została przygotowana i będzie realizowana 

równolegle ze sporządzonym i wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym 
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programem przygotowania do członkostwa” a zwłaszcza przyjętym 

dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę 

zobowiązania (CONF-PL 95/01).  

 Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka 

ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych                         

do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to przede 

wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju 

i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych                          

i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa               

w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu 

produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności                

i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez 

typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów 

odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów. Oznacza to również,                   

że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk 

sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii                 

i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.  

 

Zasady polityki ekologicznej państwa 

 Nadrzędną wartością w polityce państwa jest człowiek, co oznacza,                  

że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, 

życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na 

każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu 

rosnących potrzeb człowieka. 

 Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji 

RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa 

wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych                 

w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne 

traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 
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 We wdrażaniu niniejszego programu istotne znaczenie będą miały zasady 

uszczegóławiające zasadę nadrzędną, a będą nimi zasady: 

- przezorności ( podwojenie działań, gdy pojawi się uzasadnione 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemu), 

- integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi ( uwzględnienie 

celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi), 

- równego dostępu do środowiska przyrodniczego, 

- uspołecznienia, 

- „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia                        

i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska), 

- prewencji ( podejmowania działań zabezpieczających na wszystkich etapach 

realizacji przedsięwzięć), 

- stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), 

- subsydiarności ( stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższe 

szczeble zarządzania środowiskiem), 

- skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (minimalizacja 

nakładów na jednostkę uzyskanego efektu). 

 

Cele polityki ekologicznej państwa 

Ochrona przyrody i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 

 Poprawa środowiska ma nastąpić między innymi wskutek następujących 

działań: 

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce do 30% ( w 2020 r.), 

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, 

- utworzenia europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, 

- ochrony terenów wodno-błotnych, 

- racjonalizacji użytkowania wody, 
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- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności                      

i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych, 

- ochrony gleb, 

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, 

- kształtowania stosunków wodnych 

 Główne cele polityki, to: 

 w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: 

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej                            

i krajobrazowej, 

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju), 

- rekultywacja i denaturalizacja obszarów zdegradowanych, 

- powstrzymywanie procesu degradacji zabytków kultury, 

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawną, 

- denaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów              

i siedlisk, 

- restytucja wybranych gatunków, 

- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu                      

i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności, 

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, 

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością, 

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych, 

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo 

cennych, 

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających 

integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk, 

 w zakresie kształtowania stosunków wodnych: 

- racjonalizacja zużycia wody, 
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- eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 

- zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, 

 w zakresie racjonalizacji użytkowania wody: 

- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele 

przemysłowe, 

- zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej                      

i praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę                             

i ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników, 

- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie 

marnotrawstwa, strat w systemie wody), 

 w zakresie zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, 

energochłonności, odpadowości gospodarki i wzrostu wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych: 

- poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych, 

-zasada likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła, 

- zmniejszenie energochłonności zarówno w procesach wytwórczych, jak                   

i świadczenia usług oraz konsumpcji, 

- wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej energetycznych 

nośników odnawialnych (energia wody i wiatru, geotermalna, słoneczna, 

energia z biomasy) oraz pochodzących z odpadów, 

 w zakresie ochrony gleb: 

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania 

rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne, 

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie 

możliwości eksploatacji gleb, 

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony 

gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym 

zakresie, 
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- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnie z ustawą o rolnictwie 

ekologicznym, 

- objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju                       

i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników, 

- eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw na 

glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tam, 

gdzie stopień zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki, 

-  przewracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji 

(oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych), 

- dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb formy ich 

zagospodarowania rolniczego lub leśnego, 

 

 

 

 

 w zakresie wzrostu lesistości, wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji 

zasobów leśnych: 

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych, 

- rozszerzanie zasięgu denaturalizacji obszarów leśnych, 

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, 

klimatotwórczej, glebochronnej), 

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach 

na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, 

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych, 

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych, 

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych, 

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych 

zbiorników wodnych, 

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów, 
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- ochrona gleb leśnych, 

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni 

przyrodniczej,  

- zapewnienie lasom i zadrzewieniem właściwego znaczenia w planowaniu 

przestrzennym, 

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych, 

 w zakresie zasobów kopalin i wód podziemnych: 

- zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych 

złóż, 

- zmniejszenie zużycia surowca w przeliczenie na jednostkę produktu, 

- poszerzanie Widzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac                 

w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż, 

- ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin                     

i pracom geologicznym. 

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego: 

 Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma 

nastąpić wskutek podjęcia działań dotyczących: 

- gospodarowania odpadami, 

- jakości wód, jakości powietrza, oddziaływania hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego, 

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 

- poważnych awarii przemysłowych. 

 Głównymi celami są: 

 w zakresie gospodarowania odpadami: 

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych dotyczących odpadów, 

- zapobieganie powstawaniu odpadów, 

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów, 

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych, 
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- stwarzanie podstaw do nowoczesnego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

 w zakresie jakości wód: 

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod 

względem jakościowym i ilościowym, 

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych                

ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”, 

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu 

ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody                

do picia, 

- zlewniowe zarządzanie gospodarka wodną, 

 

 

 

 w zakresie ochrony powietrza przez zanieczyszczeniem: 

- poprawa stanu czystości powietrza, 

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE, 

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”, 

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie, 

- wprowadzenie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń                

w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów), 

 w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego: 

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu, 

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie 

sytuacja jest korzystna, 

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego, 

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól 

elektromagnetycznych, 
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- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniącej funkcje ochronne, 

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE, 

- poprawa systemu transportu zbiorowego, 

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami 

międzynarodowymi, 

 w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego: 

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych 

z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym, 

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE, 

 w zakresie poważnych awarii: 

- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu poważnych 

awarii, 

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych, 

wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem, 

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii 

i klęsk żywiołowych, 

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych, 

 w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu: 

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz 

ochrony klimatu globalnego, 

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityka UE, 

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

o 6% w stosunku do roku bazowego, 

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów 

gospodarczych i przedsiębiorstw, 

 

Limity krajowe 
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 W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity 

krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych                      

i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to: 

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. 

(w przeliczeniu PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r.,         

w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w 

przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i 25% w stosunku 

do 2000 r. (również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartości produkcji 

lub PBK), 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie 

wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w 

porównaniu ze stanem z 1990 r., 

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z 

odpadów komunalnych, 

- pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych, 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

powierzchniowych w stosunku do stanu z 1990 r. z przemysłu o 50%,                

z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze 

spływu powierzchniowego – również o 30%, 

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu                 

o 31%, niemetalowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% 

w stosunku do stanu z 1990 r., 

-od 2006 r. zrezygnowanie z etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie 

benzyny bezołowiowej. 

 Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie 

realizacji celów polityki ekologicznej województwa mazowieckiego. 
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Limity określone w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2004-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010”.  

Lp. Limity 

1. Wzrost lesistości do 30% w 2020r., zgodnie z Krajowym programem zwiększenia lesistości 

2. Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15% 

3. Rekultywacja starych składowisk od 2003r. 

4. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą 

Wodną) do 2015r. 

5. Redukcja miogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75% do 2015r. 

6. Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006r. 

7. Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. Mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015r. 

8. Wyposażenie aglomeracji liczących 2 tys. – 15 tys. Mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015r. 

9. Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk 

do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010r. 

10. Udział energii odnawialnej – 7,5% do 2010r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000r. 

11. Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje 

przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 30 września 2003r. 

12. Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30% do 2006r. i 75% do 2010r. (w stosunku do 2000r.) 

12. Sporządzenie wojewódzkich oraz powiatowych planów zarządzania ryzykiem, gdy występuje więcej 

niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010r. 

14. Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010r. 

  

  

5.2. Cele polityki ekologicznej województwa mazowieckiego 

Jak wynika z „Programu ochrony środowiska województwa 

mazowieckiego” przyjęto przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 29 lipca 

2003 r. dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w 

zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju 

województwa mazowieckiego”. 

 Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej ujęte w Programie ochrony 

środowiska są celami przyjętymi w „Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego”. 

 Cele sformułowane w „Strategii…” zostały zaadaptowane dla potrzeb 

Programu ochrony środowiska. Tym sposobem zachowany jest ścisły związek 

ze „Strategią…”, a Programem ochrony  środowiska stanowi rozwinięcie 

Strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska.  
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5.2.1. Cele główne i szczegółowe 

 

Cel główny: zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska: 

Cele szczegółowe: 

- poprawa jakości wód, 

- uporządkowanie gospodarki odpadami, 

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego, 

- ograniczenie uciążliwości hałasu. 

 

Cel główny: racjonalizacja gospodarki wodnej 

Cele szczegółowe: 

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych, 

- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji i 

usług, 

- ograniczenie wodochłonności, 

- poprawa standardów zaopatrzenia w wodę. 

 

Cel główny: zwiększenie lesistości i ochrona lasów: 

Cele szczegółowe: 

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza 25%, 

- zmiana struktury własnościowej lasów, 

- racjonalizacja gospodarki leśnej, 

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu. 

 

Cel główny: podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju, 

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania, 
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- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i 

lokalnej. 

 

Cel główny: rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej 

Cele szczegółowe: 

-wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości, 

- rozwój proekologiczny form produkcji rolniczej, 

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej, 

- zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów, 

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności. 

Cel główny: utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych 

Cele szczegółowe: 

- zwiększenie obszarów objętych ochrona prawną do 35% powierzchni 

województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów 

leśnych, 

- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach 

chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów,  

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach 

korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych, 

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz 

tworzenia obszarów chronionych, 

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej 

NATURA 2000, 

 Postanowiono, że cele polityki ekologicznej województwa 

mazowieckiego będą realizowane w oparciu o krajowe limity przyjęte                       

w Polityce ekologicznej państwa. 
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6. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU RADOMSKIEGO 

 

 Podstawą polityki ekologicznej powiatu radomskiego są założenia 

polityki ekologicznej państwa oraz województwa mazowieckiego.  

 Główną zasadą polityki ekologicznej powiatu radomskiego, wynikającą                

z przyjętej w 1997 r. Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jest zrównoważony 

rozwój. Oznacza to, że prowadzenie działań w różnych komponentach życia 

gospodarczego i społecznego musi jednocześnie zapewniać zachowanie 

walorów środowiska naturalnego, w takim stopniu, aby mogły z nich korzystać 

następne pokolenia, przy równoczesnym zachowaniu ciągłości wszystkich 

procesów przyrodniczych.  

 W związku z tym zagadnieniem ochrony środowiska w powiecie 

radomskim powinny stanowić integralną część wszystkich działań starostwa. 

 W polityce ekologicznej powiatu w poszczególnych sektorach wytyczono 

wspólne cele dla szczebla powiatowego i gminnego.  

 

6.1. Cele ekologiczne w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem 

i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

 Polityka w zakresie ochrony powietrza wytyczona przez państwo                         

i strategię wojewódzką, do których nawiązuje polityka powiatu radomskiego, 

obejmuje: 

- redukcję zwiększonej liczby zanieczyszczeń (substancji bezpośrednio 

zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, tj. metali ciężkich, trwałych 

zanieczyszczeń organicznych, substancji degradujących środowisko i pośrednio 

wpływających na zdrowie i warunki życia – dwutlenku siarki, tlenków azotu, 

amoniaku, lotnych związków organicznych, azotu przyziemnego, substancji 

wpływających na zmiany klimatyczne – dwutlenku węgla, metanu, podtlenku 

azotu oraz substancji niszczących warstwę ozonową); 
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- likwidację zanieczyszczeń u źródła poprzez zmianę nośników energii                        

z wykorzystaniem energii odnawialnej, wprowadzanie zasady korzystania                   

z najlepszych dostępnych technik i metod – stosownie czystych surowców                  

i technologii oraz minimalizacja zużycia energii i surowców; 

- wprowadzenie norm emisyjnych w przemyśle, energetyce i transporcie; 

- wprowadzenie norm produktowych ograniczających emisję do powietrza                

w rezultacie pełnego cyklu życia produktów i wyrobów; 

 

W średniookresowym horyzoncie czasowym należy: 

- ograniczyć emisje: 

Pyłów – średnio o 75% 

Dwutlenku siarki – średnio o 56% 

Tlenków azotu – średnio o 31% 

Lotnych związków organicznych (poza metanem) – o 4% 

Amoniaku – o 8% 

W stosunku do wielkości emisji tych zanieczyszczeń z 1990 r. 

- ograniczyć emisje substancji toksycznych z grupy metali ciężkich (rtęć, ołów, 

kadm) oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, benzo(a)piren 

oraz dioksyny) oraz wycofać lub ograniczyć użytkowanie substancji 

toksycznych objętych protokołem z Aarhus; 

-  dostosować wymogi benzyn i oleju napędowego do norm europejskich; 

- zintensyfikować proce eliminacji bądź ograniczenia użytkowania wyrobów                

i urządzeń zawierających rtęć, ołów, kadm, PCB oraz substancji niszczących 

warstwę ozonową wraz ze wdrożeniem systemu notyfikowania działalności               

w tym zakresie (produkcji obrotu, importu exportu i użytkowania) oraz 

monitorowania obrotu takimi wyrobami i urządzeniami; 

- osiągnąć w latach 2008-2012 wielkość gazów cieplarnianych nie 

przekraczającą 94% wielkości emisji z roku 1988 i spełnić wymogi Protokołu               

z Kioto; 
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-  zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do stanu z 1990 r. energochłonności 

dochodu narodowego oraz wprowadzić najlepsze dostępne techniki (BAT)                

z zakresu efektywności i użytkowania odnawialnych źródeł energii; 

- wprowadzić najlepsze dostępne techniki (BAT) w zakresie ochrony powietrza 

zalecane przez przepisy prawa międzynarodowego, które zostały sprawdzone             

w państwach o wysokim stopniu rozwoju. 

 

 

W okresie perspektywicznym należy: 

- przebudować model produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności 

energetycznej i surowcowej; 

- szerzej wykorzystać odnawialne źródła energii; 

- zminimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza przez wszystkie 

podstawowe rodzaje źródeł; 

- realizować zobowiązania dotyczące eliminacji lub ograniczenia produkcji                  

i użytkowania substancji i produktów, które zawierają niebezpieczne 

zanieczyszczenia powietrza (metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia 

organiczne, substancje niszczące warstwę ozonową, azbest i inne); 

- udział w międzynarodowych programach badawczych skierowanych na 

identyfikację i ocenę zagrożeń z tytułu zanieczyszczenia powietrza oraz 

doskonalenie najlepszych dostępnych technik (BAT) ograniczenia tych 

zanieczyszczeń; 

Polityka ekologiczna w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem 

niejonizujacym wytyczona przez państwo i strategie wojewódzką, do których 

nawiązuje polityka powiatu radomskiego, obejmuje: 

- zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny ponadnormatywny 

poziom hałasu, przede wszystkim emitowanego przez środki transportu; 

- kontrolę i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizujacego 

pochodzącego z urządzeń elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych; 
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- poprawę kształtowania zieleni zorganizowanej pełniącej funkcję ochronne 

(m.in. ekranowanie); 

- harmonizację polskich przepisów w dziedzinie ochrony środowiska i środków 

transportu z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej wprowadzonymi od 

1999 roku włącznie dotyczącymi ograniczenia emisji hałasu przez maszyny                 

i urządzenia budowlane oraz przez zmechanizowany sprzęt AGD; 

- normalizację pomiarów hałasu i klasyfikację źródeł hałasu z uwzględnieniem 

wymogów unijnych dotyczących źródeł hałasu; 

W średniookresowym horyzoncie czasowym (do 2010 r.) planuje się: 

- sporządzenie dla wszystkich miast powyżej 250 tys. mieszkańców map 

akustycznych oraz na ich podstawie programów ograniczenia hałasu na obszarze 

o przekroczonych wartościach dopuszczalnych (budowa ekranów akustycznych, 

wymiana okien w domach mieszkalnych przy traktach intensywnego ruchu, 

unowocześnienie taboru komunikacji publicznej, budowa obwodnic miast, 

wprowadzenie podziemnych linii kolejowych i tras szybkiego ruchu); 

- ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów 

przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków komunikacyjnych do 55 dB/A ; 

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów ochrony przed hałasem i promieniowaniem niejonizujacym                             

z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania; 

- eliminacje z produkcji środków transportu, maszyn, urządzeń, których 

hałaśliwość nie odpowiada standardom unijnym. 

W horyzoncie długookresowym (Do 2025 r.) planuje się: 

- ograniczenie hałasu na terenie miast do poziomu 55 dB w porze nocnej; 

- sporządzanie map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców; 

- stworzenie sieci stałego monitoringu hałasu w punktach newralgicznych miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców.  
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6.2. Realizacja celów w zakresie gospodarki wodno- ściekowej 

 

 Głównymi celami polityki ekologicznej powiatu radomskiego 

wynikającymi zarówno z polityki ekologicznej państwa jak i województwa                 

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, są: 

- ograniczeni poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji              

i usług; 

- ograniczenie wodochłonności; 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym 

naciskiem na zapobieganie u źródła; 

- zapobieganie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych                   

ze szczególnym naciskiem zapobiegania u źródła; 

- zmniejszanie deficytu wód powierzchniowych. 

 

6.3. Cele ekologiczne w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa 

 

 W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody i łowiectwa (cele 

skorelowane): 

- zwiększenie stopnia lesistości poprzez zalesianie gruntów najsłabszych                     

i odłogujących, zdegradowanych, ograniczenie rozdrobnienia istniejących lasów 

poprzez tzw. Dolesianie i tworzenie leśnych na obszarach wyznaczonych 

granicami polno – leśnymi; 

- dostosowywanie zalesień do określonych funkcji ochronnych, 

klimatotwórczych, społecznych; 

- wzbogacanie siedlisk naturalnych poprzez tworzenie ekosystemów leśnych                 

o dużym stopniu różnorodności przy udziale gatunków biocenotycznych                      

i ograniczeniu monokultur sosnowych; 

- propagowanie zalesień tworzonych przy udziale dotacji celowych; 
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- intensyfikacja działań w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 

własności Skarbu Państwa, szczególnie mające na celu właściwe użytkowanie 

lasów, odnawiania zasobów leśnych, ograniczenie zrębów dewastacyjnych; 

- szkolenie właścicieli lasów w zakresie ekologicznego gospodarowania 

zasobami leśnymi;  

- współpraca z Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowiectwa, 

Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i instytucjami pozarządowymi                     

w zakresie ochrony przyrody (lasów, zadrzewień, cennych obiektów przyrody, 

zwierzyny dziko żyjącej), edukowanie społeczności w zakresie racjonalnego 

korzystania z zasobów przyrodniczych, kształtowanie środowiska naturalnego               

i jego ochrony. 

 

6.4. Cele ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami 

 

Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym 

 zadanie – wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami 

są bardziej efektywne jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej, a nie 

przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien   

w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i mediacyjną dla 

zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć. 

 

Cel – inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze 

gospodarczym 

 zadanie – przy wydawaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów 

uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy                         

i wskaźniki środowiskowe zawarte w niniejszym programie jak                                   

i programach wyższego szczebla opierając się na następującej hierarchii 

postępowania: 

-  zapobieganie powstawania odpadów; 
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- odzysk, wykorzystanie odpadów; 

-  unieszkodliwianie odpadów; 

- składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny sposób 

jest niemożliwe. 

 

Cel – wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych 

samorządowi powiatowemu 

 zadanie – obiekty użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, domy opieki 

itp. powinny być wyposażone być wyposażone w pojemniki do zbiórki 

odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych stanowiąc przykład                   

do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości. 

 

Cel – stała edukacja ekologiczna 

 zadanie – organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach 

podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, 

wycieczki, wystawy, spotkania, itp. Doświadczenie wykazało,                          

że młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska, 

m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom 

wpływając na zmianę ich nawyków.  

 

Cel – właściwe postępowanie z wybranymi odpadami 

 zadanie  

- Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego – demontaż pokryć 

dachowych z płyt azbesto – cementowych, 

- Powiatowym Lekarzom Weterynarii i Powiatowym Inspektorom Sanitarnym – 

zagospodarowanie padłej zwierzyny. 
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7. CELE EKOLOGICZNE NA POZIOMIE GMINY JEDLNIA – 

LETNISKO 

Jako priorytety przyjęto: 

W zakresie ochrony powietrza: 

 sukcesywne wprowadzanie paliw ekologicznych jako czynnika 

grzewczego w kotłowniach przydomowych, co pozwoli na ograniczenie 

zanieczyszczeń pyłowo – gazowych emitowanych do powietrza; 

 promocję wykorzystania energii odnawialnej. 

 

W zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizujacego: 

 ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego poprzez stosowanie ekranów 

zieleni przy najbardziej ruchliwych traktach gminnych; 

  wydawanie decyzji na lokalizację ( decyzji o warunkach zabudowy, 

decyzji środowiskowych) dla obiektów emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące w bezpiecznej odległości od terenów 

zabudowy mieszkalnej 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

 ograniczenie poboru wód podziemnych z gminnych ujęć wód w 

Aleksandrowie; 

 zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych płynących                    

i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki – 

zapobieganie u źródła; 

 zwiększenie małej retencji. 

 

Działania: 

Wyżej wymienione cele zamierza się osiągnąć poprzez: 

 budowę systemu kanalizacji sanitarnej; 
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 wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków                 

w budowie rozproszonej; 

 zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych przed degradacją, 

zwłaszcza głównych zbiorników wód podziemnych; 

 utrzymanie naturalnych zbiorników retencyjnych, m.in. terenów 

podmokłych, torfowisk, bagien; 

 budowę nowych zbiorników retencyjnych; 

 preferowanie zalesień głównie na obszarach źródliskowych, 

infiltracyjnych i wododziałowych; 

 wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie 

ludności w wodę potną; zmniejszenie i sukcesywne odchodzenie od 

udziału wód użytkowych poziomów wodonośnych w nawadnianiu pól                  

i lasów oraz w gospodarce rybackiej; 

 modernizację systemów zaopatrzenia w wodę pod kątem wyeliminowania 

strat wody; 

 edukację ekologiczną społeczeństwa gminy. 

 

Zadania szczegółowe: 

 budowa wodociągów i kanalizacji, zgodnie z opracowaną koncepcją 

programowo – przestrzenną; przewidywany termin realizacji – rok 2015; 

 sukcesywne zwiększenie powierzchni lasów (dolesianie); 

 praca ciągła, obejmująca horyzonty czasowe średnio – i długookresowe 

(do 2020r. i dalej); 

 zmniejszenie i sukcesywne odchodzenie od udziału wód użytkowych 

poziomów wodonośnych w nawadnianiu pól, lasów oraz w gospodarce 

rybackiej; praca ciągła. 
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W zakresie ochrony gleb: 

 przeciwdziałanie przejmowaniu gleb nadających się do wykorzystania 

rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne; 

 podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie 

możliwości eksploatacji gleb; 

 wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą                    

o rolnictwie ekologicznym; 

 przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji; 

 dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb formy ich 

zagospodarowania – rolniczego lub leśnego. 

 

W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody (cele skorelowane): 

 stałe powiększanie zasobów leśnych, głównie przez zalesianie działek 

rozdrobnionych; 

 ochrona przed pożarami; 

 kształtowanie lasów wielofunkcyjnych; 

 zapewnienie lasom i zadrzewieniem właściwego znaczenia w planowaniu 

przestrzennym. 

 

Działania: 

 zwiększenie lesistości poprzez zalesienie gruntów najsłabszych                           

i odłogujących, zdegradowanych, ograniczenie rozdrobnienia istniejących 

lasów poprzez tzw. dolesianie i tworzenie kompleksów leśnych na 

obszarach wyznaczonych granicami rolno-leśnymi; lokalizowanie 

zalesień na podstawie opracowanego przez gminę „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”; 
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 wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego 

użytkowania przestrzeni przyrodniczej; 

 ochrona przed degradacją systemu naturalnych powiązań przyrodniczych 

(nadmiernym stosowaniem „chemii rolnej”) oraz przed przerywaniem 

jego ciągłości (zabudowa, szlaki komunikacyjne). 

 

Zadania szczegółowe: 

 opracowanie przez gminę „Studium granicy rolno-leśnej”, 

uszczegółowiającego ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlnia – Letnisko”. Dokument 

taki powinien być opracowany na podstawie analizy warunków 

środowiska i skonsultowany z właścicielami gruntów i na poziomie 

gminy powinien stanowić narzędzie do prawidłowego sterowania 

procesem zalesiania gruntów;  

 zwiększenie powierzchni lasów w południowej części gminy. 

 

W zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych: 

 zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznawanych                                

i eksploatowanych złóż; 

 ograniczenie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin              

i pracom geologicznym; 

 restrukturyzacja poboru wód do celów użytkowych w taki sposób, aby 

zasoby wód podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb 

ludności, jako woda do picia oraz surowiec dla przemysłu spożywczego         

( z dopuszczalnymi niewielkimi odstępstwami), zaś wody 

powierzchniowe – przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa, przemysłu               

i energetyki, z zachowaniem ich walorów rekreacyjnych; 
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 realizacja zbiorników retencyjnych i małej retencji dla wyrównania 

przepływu w rzekach oraz racjonalizacja gospodarowania spływami 

odpadowymi w celu ograniczenia szybkiego ich odprowadzania do wód 

otwartych i unikania przesuszenia terenu; 

 zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny 

podmokłe i nieregulowane ścieki wodne, głównie w ramach działań                

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i prowadzenia 

zrównoważonej gospodarki leśnej.  

 

Działania: 

 opracowanie i ustalenie stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia z powierzchni ziemi, 

zwłaszcza w rejonach wychodni utworów wodonośnych stanowiących 

rezerwuar wody w obszarze GZWP; 

 zapobieganie nielegalnej eksploatacji złóż – egzekwowanie obowiązku 

eksploatowania złóż surowców mineralnych tylko na podstawie wydanej 

koncesji; 

 ustalenie warunków ochrony złóż surowców mineralnych przed 

nadmierną eksploatacją oraz zagospodarowaniu terenów 

poeksploatacyjnych w opracowaniach planistycznych i decyzjach 

administracyjnych;  

 przestrzeganie zasady kompensacji przyrodniczej – egzekwowanie 

obowiązku rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i przywracanie 

terenom przekształconym działalnością górniczą walorów użytkowych. 

 

Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych: 

 

W zakresie komunikacji: 

 modernizacja drogi ekspresowej nr 44; 
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 podniesienie jej do rangi ekspresowej; 

 

W zakresie elektroenergetyki: 

 modernizacja sieci NN 

 

W zakresie telekomunikacji 

 rozbudowa linii telekomunikacyjnych  

 

Uwarunkowania realizacji 

Realizacja wyżej wyszczególnionych zadań będzie możliwa po uchwaleniu 

przez Sejmik Województw Mazowieckiego planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa mazowieckiego.  

 

8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Do realizacji zadań Programu konieczne są środki i instrumenty finansowe. 

Należą do nich w szczególności: 

- opłaty za korzystanie ze środowiska ( wprowadzanie zanieczyszczeń do 

powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie                         

z zasadą „zanieczyszczający płaci”, 

- opłaty podwyższone płacone SA wówczas, kiedy podmioty funkcjonują bez 

stosownych pozwoleń ekologicznych, 

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów 

określonych decyzjami administracyjnymi, 

- quasi odszkodowania administracyjne, 

- opłaty koncesyjne, 

- grzywny, 

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
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- dotacje i pożyczki Ekofunduszu, 

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska S.A., 

- budżety samorządów, 

- budżet Państwa, 

- środki mieszkańców i przedsiębiorców. 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne z tytułu 

niewłaściwego korzystania ze środowiska są głównymi dochodami: 

Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i gminnych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Polityka ekologiczna państwa jest wiążąca 

przy uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej jego strategii działania i planu działalności 

oraz przy zatwierdzeniu przez Radę list priorytetowych programów 

Narodowego Funduszu (art. 414 ust. 2 Prawa ochrony środowiska). 

Analogicznie Rada Nadzorcza WFOŚiGW w oparciu o Polityke ekologiczną 

państwa i wojewódzki program ochrony środowiska uchwala plan działalności 

Wojewódzkiego Funduszu. Takie same relacje należy odnieść do Gminnego 

programu ochrony środowiska i priorytetów Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest częścią składową budżetu powiatu.  

 Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć 

proekologicznych o zasięgu regionalnym podejmowanych także dla poprawy 

jakości środowiska w poszczególnych jego komponentach. Powiat radomski                    

i gminy korzystały ze wsparcia WFOŚiGW w Warszawie.  

 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej służy 

dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze proekologicznym służącym 

społeczeństwu gminy. Dochodami funduszu jest odpis 10% z opłat za emisje 

substancji do środowiska, których źródła emisji zlokalizowane są w powiecie 

radomskim i gminach, 10% z opłat za składowanie odpadów z powiecie 

radomskim i gminach i 10% z kar za przekraczanie standardów ochrony 

środowiska w powiecie radomskim i gminach. Ze względu na niezbyt wysoką 
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emisję w powiecie radomskim i gminach, możliwość odraczania kar 

pieniężnych, wpływy na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Jedlni – Letnisko nie są zbyt wysokie.  

 Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy 

strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). W ramach 

jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochronna środowiska                 

i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie 

inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę 

odpadami. W tym zakresie wsparcie na rozbudowę lub modernizację składowisk 

odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku 

odpadów komunalnych (sortowanie, kompostowanie), systemy zbiórki                        

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone 

na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk 

odpadów przemysłowych, dostępne są w ramach środowiskowych funduszy 

celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich 

działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR. Program ten będzie 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 

2004-2006 przeznaczone jest 6 645 mln EURO, a ze środków publicznych 129 

mln EURO. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (w tym stworzenie kompleksowego 

systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych 

terenów. 

 

Banki, inwestycje leasingowe 

 

 Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne to: Bank 

Ochrony Środowiska S.A. (statusowo nałożony obowiązek kredytowania 

inwestycji proekologicznych), Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu 
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S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy     

i Rozwoju. 

 Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami to: Towarzystwo 

Inwestycyjno – Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing  Sp. z o. o., 

BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., Europejki 

Fundusz Leasingowy Sp. z o. o.  

 Na realizację zapisanych w Programie ochrony środowiska w gminie 

Jedlnia – Letnisko zadań potrzebne są znaczące środki finansowe. Na dzień 

przygotowania Programu nie udało się dokładnie określić wszystkich 

potrzebnych środków finansowych, ze względu głównie na fakt, że nie 

wszystkie przedsięwzięcia są przygotowane do realizacji. 

 Środki na realizację zadań będą pochodziły z budżetu gminy, Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze względu na 

skromne środki finansowe gminy, z zewnętrznych źródeł finansowania, głównie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(budowa oczyszczalni ścieków, termomodernizacja obiektów, zmiana sposobu 

ogrzewania, edukacja ekologiczna, zalesienia).  

 

9. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU 

 

9.1. Zgodność Programu w układzie hierarchicznym i horyzontalnym 

 

 Niniejszy program tworzono w oparciu o Politykę II ekologiczna państwa 

i „Program Ochrony Środowiska powiatu radomskiego”. Brano pod uwagę także 

szczególnie skomplikowaną sytuację samorządów i mnogości nałożonych na nie 

zadań. 

 Program jest zgodny z II Polityką ekologiczną państwa na lata 2003-2006 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010. Nawiązuje także do celów 

„Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego”, przekazuje 
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zaleceni dla programów gmin. Jest więc w układzie hierarchicznym. Aby 

zapewnić zgodność w układzie horyzontalnym umieszczono projekt Programu 

w Internecie do konsultacji z mieszkańcami gminy i sąsiednimi gminami. 

 Realizacja Programu przypadać będzie przypadać na czas szczególnie 

ważny i jednocześnie trudny – początki członkowstwa w UE. Dlatego analizując 

różne warianty rozwoju gminy, wybrano wariant ostrożnego inwestowania ze 

względu na szczególne uwarunkowania finansowe i prawne, bowiem na 

realizację Programu będą wpływały instrumenty prawne, ekonomiczne, 

społeczne oraz związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

 

9.2. Rozwiązania prawne 

 

 Program realizowany będzie w oparciu o znowelizowane polskie prawo 

stosowane do przepisów UE. Realizacja Programu przebiegać będzie zgodnie               

z zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o kompetencje organów 

zarządzających środowiskiem. 

 Składają się na nie w szczególności: 

- decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie 

pól elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków                

do wód lub do ziemi, 

- zezwolenia na gospodarowanie odpadami, 

- pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie 

urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają 

znaczenie w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

- koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,  

- uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji                  

o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu 

budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
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budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

- decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot 

korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania                            

na środowisko i przywrócenia do stanu właściwego oraz zobowiązujące                       

do usunięcia uchybień, 

- programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości 

środowiska do stanu właściwego, 

- cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie                    

ze środowiska, 

- opłaty za korzystanie ze środowiska, 

- administracyjne kary pieniężne, 

- decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

- decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także 

wstrzymujące użytkowanie instalacji lub obiektu, 

- decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu, 

- kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających 

z decyzji.  

 Wymienione instrumenty będą stosowane przez Wojewodę 

Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostę 

Radomskiego, Wójta gminy Jedlnia – Letnisko i innych gmin, burmistrzów 

miast i gmin, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

zgodnie z kompetencjami wymienionych organów. 

 Bardzo istotne są przepisy prawa miejscowego ustalone w szczególności: 

- przez wojewodę Mazowieckiego dotyczące ochrony cennych obiektów 

przyrodniczych,  

- rad gmin dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, zasad zbiorowego 
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zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochronę niektórych 

obiektów cennych przyrodniczo ustalonych przez rady gminy. 

 Na każdym stopniu samorządu terytorialnego funkcjonować będą 

programy ochrony środowiska będące politykami ekologicznymi: województwa 

mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy Jedlnia – Letnisko oraz innych 

gmin powiatu radomskiego. Będą one dostosowane do polityki ekologicznej 

państwa. Programom tym będą towarzyszyć plany gospodarki odpadami.  

 Jednocześnie, gdy będą przekraczane standardy jakości środowiska, 

tworzone będą programy naprawcze(programy ochrony powietrza, ochrony 

środowiska przed hałasem, program działań mających na celu ograniczenie 

odpływu związków azotu ze źródeł rolniczych). 

 Program ochrony środowiska gminy Jedlnia – Letnisko jest tak 

skonstruowany, że każdy organ może znaleźć swoje miejsce w jego realizacji. 

 Wymienione instrumenty prawne pomogą w terminowej realizacji 

Programu ochrony środowiska i podmioty korzystające ze środowiska będą 

wywiązywać się ze swoich zdań. 

  

 W Programie uwzględniono założenia Polityki ekologicznej państwa i 

województwa mazowieckiego. Zakład się, że: 

- gminy powiatu radomskiego, opracowują gminne programy ochrony 

środowiska, uwzględniają założenia Programu Ochrony środowiska w powiecie 

radomskim, 

- Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Radomiu 

będą wspomagać gminę z realizacji Programu, wykorzystując w pełni swoje 

kompetencje.  
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9.3. Uwarunkowania przestrzenne 

 

 Planowanie przestrzenne odgrywa istotną rolę w realizowaniu celów 

polityki ekologicznej na każdym poziomie jej stanowienia, dlatego w Polityce 

ekologicznej państwa wśród celów i zadań o charakterze systemowym 

wymienia się ekologizację planowania przestrzennego i racjonalizację 

użytkowania terenów.  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

wprowadza zmiany ułatwiające realizacje polityki ekologicznej, w tym 

dotyczące: 

- bardziej jednoznacznego określenia roli i treści studium gminy, między innymi 

w zakresie ustaleń ochrony środowiska, 

- uspołeczniania procedury sporządzania studium gminy, dające większe 

możliwości ustalania jego treści przez społeczności lokalne i organizacje 

ekologiczne, 

- uszczegółowiania skali miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, dzięki czemu plany będą mogły stanowić wystarczającą 

podstawę decyzji budowlanych, bez konieczności określania warunków 

zabudowy.  

 

9.4. Uwarunkowania społeczne 

 

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa                              

w podejmowaniu decyzji o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska podpisana w 1999 r. w Aarhus została ratyfikowana 

przez Polskę, a jej tekst ostał ogłoszony w Dz. U. Nr 78 z 2003 r. Oznacza to,  

że stanowi ona część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 

stosowana. 
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 Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa                

w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska,                

a więc także gminnego programu ochrony środowiska. Określa też podstawowe 

obowiązki organów w zakresie zapewnienia udziału społecznego:  

- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

- ustalenia norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 

- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury 

decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa 

może być skuteczny, 

- należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 

  Ograny mają swobodę określania szczegółowych sposobów 

powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków, czasu trwania 

konsultacji.  

 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami                    

w gminie Jedlnia – Letnisko został opracowany z uwzględnieniem ww. 

obowiązków wnikających z Konwencji Aarhus.  

 Liczymy na aktywny udział społeczeństwa w realizacji zadań Programu. 

Jednym z celów operacyjnych jest większy udział społeczeństwa w działaniach 

proekologicznych. Wszystkie zdania, działania zapisane w Programie mają 

doprowadzić do realizacji ważnego celu strategicznego tj. „Lepszej jakości życia 

mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko w Zjednoczonej Europie”. Informacja             

o realizacji Programu będzie systematycznie przedstawiana w środkach 

masowego przekazu, na stronie internetowej Gminy.  

 

9.5. Uwarunkowania Unijne 

 

 Pomimo osiągnięcia poprawy stanu środowiska, jak również lepszej 

infrastruktury służącej jego ochronie, ciągle nie są wystarczające uzyskane 

efekty. Dlatego w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006                           
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z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 postawiono ambitne cele 

ekologiczne, jakie powinny być osiągnięte. Do realizacji tych celów nasz kraj 

zobowiązał się w Traktacie Akcesyjnym podpisanym z Unią Europejską. 

Podpisując Układ Europejski 16 grudnia 1991 r., nasz kraj zobowiązał się, że z 

dniem 1 lutego 1994 r. (wejście w życie Układu) będzie stopniowo 

dostosowywał istniejąc i przyszłe ustawodawstwo do systemu prawnego UE.              

W okresie od grudnia 1999 r. do 25 listopada 2002 r. trwały negocjacje 

akcesyjne w obszarze środowiska. Dokonano przeglądów aktów prawnych 

Polski i UE, wynegocjowano terminy w których Polska wdroży rozwiązania 

unijne. W stanowisku negocjacyjnym przekazanym w 1999 r. Unii Europejskiej 

Polska odnosiła się do przepisów w zakresie: 

- prawa horyzontalnego, 

- ochrony przyrody, 

- jakości wód, 

- ograniczeni zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka, 

- jakości powietrza, 

- hałasu maszyn i urządzeń, 

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 

- gospodarki odpadami, 

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. 

 

 Negocjacje w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada    

2002 r. Unia zaakceptowała wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do                  

9 aktów prawnych. Zawarte ustalenia stały się wiążące dla obu stron – Polski 

oraz UE 16 kwietnia 2003 r. – w dniu podpisania Traktatu akcesyjnego. 

 Przepisy ochrony środowiska UE są niezwykle rozbudowane i przenikają 

praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Dzięki 

wysiłkowi podjętemu w latach 2000-2002 proces dostosowania się polskiej 

legislacji do wymagań UE został praktycznie zakończony – nowe obowiązki 
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zostały zapisane w krajowych aktach prawnych. Ze względu na rozbudowany 

charakter nowych regulacji administracja samorządowa musi podejmować 

szerokie i różnorodne działania mające na celu ich praktyczną realizację. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie, 

- nowe przepisy dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, 

- problemy ochrony przyrody, 

- gospodarkę odpadami. 

 Dziedziny te zostały uwzględnione w Programie, zapisano konkretne cele 

do osiągnięcia. Wdrażanie wymagań w zakresie ochrony środowiska,                       

to znaczące koszty związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Podstawowe źródła finansowania zostały omówione wyżej. Należy pamiętać,  

że fundamentem polityki ekologicznej UE jest zasada „Zanieczyszczający 

płaci”.  

 Oparcie ochrony środowiska na tej zasadzie oraz ujednolicenie zasad 

finansowania inwestycji proekologicznej oznacza, że realizacji polityki 

ekologicznej w państwach członkowskich UE nie powinna się opierać                     

na subwencjach. Pomoc państwa została dopuszczona tylko wyjątkowo, kiedy 

szybkie wdrożenia restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska lub wysokich 

opłat może spowodować poważne zaburzenia gospodarcze i ewentualne koszty 

społeczne. Dlatego też przy rozważaniu strategii finansowania inwestycji 

ekologicznych w szerszym niż do tej pory stopniu trzeba brać pod uwagę 

konieczność finansowania kosztów przez przyszłych użytkowników (specyfiką 

finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce jest to, że obciążenia 

korzystającego ze środowiska są od wielu lat minimalne). Należy także 

pamiętać, że z roku na rok spada emisja substancji do środowiska, wielkość 

opłat za korzystanie ze środowiska i dział funduszy w finansowaniu inwestycji 

ekologicznych także spada z roku na rok. 



 

- 93 - 

 Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych 

wymagań, to: 

- poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna zwłaszcza dla 

samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, 

poprawę infrastrukturę wodno – ściekowej, zapewnienie usług w zakresie 

gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza, 

- wykorzystanie środków unijnych, to poprawa sytuacji ekonomicznej 

mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody                    

i kosztów produkcji w rolnictwie ( obniżenie kosztów odkwaszania gleb), 

uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności 

turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy. 

 Wprowadzenie wymagań prawa horyzontalnego przyniesie korzyści 

inwestorom i społeczeństwu już na etapie projektowania, rozładowując 

konflikty społeczne powstające w związku z planowanymi przedsięwzięciami 

budzącymi kontrowersje społeczne. Mieszkańcy wsi odniosą korzyści z racji 

budowy infrastruktury wodno – ściekowej, rolnicy – budując płyty gnojowe               

i zbiorniki na gnojowicę. Poprawi się ich stan sanitarny., Wprowadzenie 

nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony przyrody spowoduje wypłatę 

rekompensat tym rolnikom, którzy będą prowadzić uprawy w sposób 

sprzyjający ochronie różnorodności biologicznej. Wykupienie przez Państwo 

prywatnych gruntów rolnych, które zostaną objęte ochroną w ramach 

europejskiej Sieci Natura 2000, pozwoli na zmniejszenie ilości konfliktów 

dotyczących gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo. Poprawi się 

standard i jakość życia mieszkańców, stan zdrowia ludności. Do realizacji 

nowych przedsięwzięć, a potem do obsługi stacji uzdatniania wody, 

oczyszczalni ścieków potrzebni będą pracownicy. Realizacja programu stworzy 

więc nowe miejsca pracy. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 

stworzy szansę na organizowanie prac interwencyjnych, choćby czasowe 

zatrudnienie osób pozostających be pracy. 
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 Jednym z ważnych elementów procesu wdrożenia programu jest jego 

monitorowanie polegające na ciągłym systemie obserwacji i kontroli realizacji 

zadań Programu. 

 Szczególnie ważnym dla oceny wdrażania Programu jest monitoring stanu 

środowiska prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

będącego systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji. Odniesieniem będzie „Stan środowiska w gminie Jedlnia – Letnisko” 

przygotowany przez WIOŚ dla potrzeb niniejszego dokumentu. 

 

10.  WDROŻENIE I MONITORING PROGRAMU 

 Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi Wójt 

Gminy, w którego imieniu realizować będzie zadania Referat Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Gminy Jedlnia – Letnisko wspólnie z gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi oraz we współpracy z pozarządowymi 

organizacjami ekologicznymi. 

 Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z wykonania Programu 

Wójt Gminy sporządza, co dwa lata, raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

Będzie także możliwość zmian w zapisach Program, gdyż cele, zadania 

Programu mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej, 

gospodarczej i ekologicznej. 

 Jednym z ważnych elementów procesu wdrożenia programu jest jego 

monitorowanie polegające na ciągłym systemie obserwacji i kontroli realizacji 

zadań Programu. 

 Szczególnie ważnym dla oceny wdrażania Programu jest monitoring stanu 

środowiska prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu środowiska, 

będącego systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji. Odniesieniem będzie „Stan środowiska w powiecie radomskim” 

przygotowany przez WIOŚ w Radomiu dla potrzeb niniejszego dokumentu.  
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11. PROMOCJA PROGRAMU 

 

 „Program ochrony środowiska w gminie Jedlnia – Letnisko” zostanie 

opublikowany oraz umieszczony na stronie internetowej gminy Jedlnia – 

Letnisko.  

 Prowadzona będzie kampania informacyjna wśród społeczeństwa za 

pośrednictwem środków masowego przekazu dotycząca wdrażania Programu, 

oczekiwanych efektów ekologicznych. W pracy ze społeczeństwem należy 

wracać do zapisów i ustaleń Programu ochrony środowiska.  
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