
UCHWAŁA NR IV/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 
2022-2025 dla gminy Łask”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 18 ust. 1, w związku z art. 14 i art. 17 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.2)) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 
dla gminy Łask" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z  perspektywą na lata 2018-
2021 dla Gminy Łask".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1356, 1564, 1590, 1592, 

1648, 1722
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Załącznik
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Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Program Ochrony Środowiska

na lata 2018-2021 z perspektywą na lata

2022-2025 dla gminy Łask

Październik, 2018 r.
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I. Wykaz skrótów

As – arsen

aWORP – aktualizacja wstępnej oceny ryzyka

powodziowego

BaP – benzoapiren

BZT5 – Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

C6H6 – benzen

Cd – kadm

ChZT – Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

CO – centralne ogrzewanie / tlenek węgla

CWU – ciepła woda użytkowa

dB - decybel

Dz. U. – Dziennik Ustaw / Urzędowy

dz. ew. – działka ewidencyjna

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad

gm. – gmina

GSM – ang. Global System for Mobile

Communications (standard telefonii

komórkowej)

h – godzina

ha – hektar

(k)(G)Hz – (kilo)(giga)Herc

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia

i Gleboznawstwa

(G)J – (giga)dżul

JCWP – jednolita część wód

powierzchniowych

JCWPd – jednolita część wód podziemnych

jst – jednostka samorządu terytorialnego

kg – kilogram

km(2) – kilometr (kwadratowy)

kWh – kilowatogodzina

LTE – ang. Long Term Evolution (standard

bezprzewodowego przesyłu danych)

m(3) – metr (sześcienny)

mb – metr bieżący

Mg – megagram (tona) = 1000 kg

Ni – nikiel

(sieć) nN – sieć niskiego napięcia

MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

MRP – mapa ryzyka powodziowego

MZP – mapa zagrożenia powodziowego

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

NO2 – dwutlenek azotu

nt. – na temat

O3 – ozon

OChK – obszar chronionego krajobrazu

os. – osób / osiedle

OSChR - Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza

OSN – obszary szczególnego narażenia

OZE – odnawialne źródła energii

OZW - Obszar mający znaczenie dla

Wspólnoty

(M)Pa – (Mega)Paskal

Pb - ołów

PEC Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej w Łasku

PEM – promieniowanie elektromagnetyczne

PGW – Państwowe Gospodarstwo Wodne

PIB – Państwowy Instytut Badawczy

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PM 10 – cząstki pyłu zawieszonego o

średnicy do 10 µm,

PM 2,5 – cząstki pyłu zawieszonego

o średnicy do 2,5 µm

PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko

POŚ – Program ochrony środowiska

PPSS – Plan przeciwdziałania skutkom suszy

PROW – Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich

PSEE – Powiatowa Stacja Sanitarno -

Epidemiologiczna

PSH – Państwowa Służba Hydrologiczna

PSP – Państwowa Straż Pożarna

PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony

Środowiska

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania

Odpadów Komunalnych

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej

(sieć) SN – sieć średniego napięcia

SO2 – dwutlenek siarki

SWOT – technika analityczna polegająca na

posegregowaniu posiadanych informacji

o danej sprawie na cztery grupy (cztery

kategorie czynników strategicznych):S

(Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) –

słabe strony, O (Opportunities) – szanseT

(Threats) – zagrożenia

TEN-T – Transeuropejska sieć transportowa

tpu – tony paliwa umownego

UMTS - Universal Mobile

Telecommunications System (standard

telefonii komórkowej trzeciej generacji)
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(k)V – (kilo)Wolt

W – Wat

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska

(sieć)WN – sieć wysokiego napięcia

woj. - województwo

WORP – Wstępna ocena ryzyka

powodziowego

WWA – Wielopierścieniowe węglowodory

aromatyczne

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych

ZMŚP - Zintegrowany Monitoring

Środowiska Przyrodniczego

ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy
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II. Wstęp

2.1 Podstawy merytoryczne i metodyczne opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z

perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask1.

W swym zakresie merytorycznym jest on kontynuacją dokumentu „Aktualizacja Programu

Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Łask”, który

to został przyjęty Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r.

Poprzedni POŚ, jak każdy tego typu dokument, zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy Prawo

ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2018, poz. 799) poddany został okresowej

sprawozdawczości, którego efektem było „Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Programu

Ochrony Środowiska dla Gminy Łask”. Jego celem było przedstawienie zmian w zakresie

ochrony środowiska wynikających z zapisów „Aktualizacji…” w latach 2014-2015 i określenie

stanu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zasadne zatem zdaje się przyjęcie koniec roku 2015 za rok bazowy stanu środowiska w

gminie Łask.

POŚ na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 prezentuje uaktualniony o lata

2016-17 stan środowiska który to stanowi bazę zaplanowanej w ramach POŚ interwencji.

Obowiązek prowadzenia polityki ochrony środowiska za pomocą gminnego programu

ochrony środowiska wynika z art. 18 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska, a zatem

sporządzenie niniejszego opracowania jest zasadne.

Program ochrony środowiska opracowano zgodnie z „Wytycznymi do opracowania

programów ochrony środowiska”. Ma to swoje odzwierciedlenie w Programie w postaci:

- dokonania analizy stanu środowiska na terenie Gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów

przyszłej interwencji (w tym analizy SWOT dla każdego obszaru interwencji),

- uwzględnieniu celów, kierunków i zadań wynikających z oceny środowiska,

- zamieszczonych harmonogramów rzeczowo-finansowych – osobno dla zadań własnych i

osobno dla zadań monitorowanych.

2.2 Podstawowa charakterystyka jednostki

Gmina Łask jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części Polski,

w województwie łódzkim, w powiecie łaskim. Graniczy z następującymi gminami:

- od północy z gminami: Szadek i Wodzierady,

- od zachodu z gminą Zduńska Wola,

- od południa z gminą Sędziejowice, Buczek i Zelów,

- od wschodu z gminą Dobroń.

Gmina według danych GUS zajmuje powierzchnię 145 km2 (w tym miasto 15 km2), co

stanowi 23,5% powiatu łaskiego i 0,8% powierzchni województwa. Sieć osadnicza podzielona jest

na 31 sołectw oraz miasto Łask z dzielnicą Kolumną.

______________________
1 nazywany dalej Programem lub POŚ
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Na Rycinie poniżej przedstawiono położenie gminy Łask na tle gmin ościennych.

Ryc. 1. Położenie gminy Łask na tle gmin sąsiednich
źródło: opracowanie własne

Według danych GUS liczba ludności zamieszkująca gminę na koniec roku 2017 wynosiła

27 876 osób, a gęstość zaludnienia blisko 200 os./km2. Liczba mieszkańców

w ostatnich latach zmniejsza się. Tendencja ta dotyczy jednak w szczególności miasta,

w którym to w okresie od 2012 do 2017 r. „ubyło” ponad 700 osób (czerwone etykiety na Ryc. 2).

Obszar wiejski natomiast notuje wzrost liczby mieszkańców. Od roku 2012 liczba mieszkańców

wzrosła o ponad 200 (niebieskie etykiety na Ryc. 2). Zmiany te prowadzą do konieczności

podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej poprzez np.

przygotowanie terenów pod zabudowę, rozbudowę lub modernizację sieci komunikacyjnej,

infrastruktury łączności czy związanej z rekreacją.

Ryc. 2. Zmiany w liczbie ludności w gminie Łask na przestrzeni lat 2012-2017

na obszarze wiejskim gminy (ciemnoszare kolumny) oraz w mieście (jasnoszare)
źródło: GUS, 2012-2017

Łączna liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Łask na

koniec roku 2017 wynosiła 2 850. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w
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sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

(blisko 30%), sekcji C – przetwórstwo przemysłowe (12,53%) oraz sekcji F – budownictwo.

Zdecydowana większość podmiotów gospodarki narodowej to podmioty w klasie

wielkości „0-9” (około 95% - 2 716 podmiotów). Liczba podmiotów w pozostałych klasach

przedstawia się następująco:

- „10-49” – 111 podmiotów (3,89% ogółu),

- „50-249” – 20 podmiotów (0,7% ogółu),

- „250-999” – 3 podmioty (0,1% ogółu).

W Tabeli poniżej przedstawiono liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na

terenie gminy Łask w poszczególnych sekcjach.

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Łask w

poszczególnych sekcjach (stan na rok 2017)

Sekcja PKD 2007
Liczba

podmiotów
udział

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 62 2,18%

B – górnictwo i wydobywanie 2 0,07%

C - przetwórstwo przemysłowe 357 12,53%

D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatyzacyjnych
2 0,07%

E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana

z rekultywacją
11 0,39%

F - budownictwo 331 11,61%

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 845 29,65%

H – transport, gospodarka magazynowa 165 5,79%

I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 72 2,53%

J – informacja i komunikacja 67 2,35%

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 79 2,77%

L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 51 1,79%

M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 264 9,26%

N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 35 1,23%

O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 22 0,77%

P – edukacja 107 3,75%

Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 154 5,40%

R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 45 1,58%

S – pozostała działalność usługowa

179 6,28%T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Łącznie 2 850 100,00%

źródło: GUS, 2017

Liczba podmiotów gospodarczych w przeciągu ostatnich lat powoli, ale systematycznie

rośnie, wskazując, iż presja na środowisko związana z rozwojem gospodarczym jest coraz

silniejsza.

Jeśli chodzi o strukturę użytkowania gruntów w gminie, zdecydowanie największą

powierzchnię zajmują użytki rolne – 10 511 ha (69,33% powierzchni). Szczegółową strukturę

użytkowania gruntów przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Użytkowanie gruntów w gminie Łask
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kierunek wykorzystywania gruntów
powierzchnia

(ha)
% udział

powierzchnia ogółem 14 537 100,00%

powierzchnia lądowa 14 480 99,61%

użytki rolne razem 10 079 69,33%

użytki rolne - grunty orne 7504 51,62%

użytki rolne - sady 266 1,83%

użytki rolne - łąki trwałe 836 5,75%

użytki rolne - pastwiska trwałe 998 6,87%

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 371 2,55%

użytki rolne - grunty pod stawami 33 0,23%

użytki rolne - grunty pod rowami 71 0,49%

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 2 856 19,65%

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 2 719 18,70%

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i
zakrzewione

137 0,94%

grunty pod wodami razem 57 0,39%

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 34 0,23%

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 23 0,16%

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 1 364 9,38%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 414 2,85%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 69 0,47%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 162 1,11%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane
niezabudowane

106 0,73%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 26 0,18%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 496 3,41%

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 91 0,63%

nieużytki 172 1,18%

tereny różne 9 0,06%

źródło: GUS, 2014

III. Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest „Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021

z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”. Podstawowym celem sporządzenia

i uchwalenia POŚ jest realizacja przez Gminę Łask polityki ochrony środowiska zbieżnej

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.

Program ochrony środowiska opracowano zgodnie z „Wytycznymi do opracowania

programów ochrony środowiska”, tj. przede wszystkim:

- dokonano analizy stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu

obszarów przyszłej interwencji,

- wyartykułowano cele, kierunki i zadania wynikające z oceny środowiska,

- zamieszczono harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych zadań uwzględniając

podział na zadania własne i koordynowane.

Poniżej, krótko scharakteryzowano stan środowiska w gminie Łask.
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Klimat i jakość powietrza

Według klasycznej klasyfikacji klimatów Köppena, obszar gminy Łask leży w klimacie z

łagodnym latem i opadami przez cały rok. Średnia temperatura na obszarze wynosi 8,3°C, a

średnie roczne opady kształtują się na poziomie około 550 mm.

Począwszy od lat 70. ubiegłego wieku do chwili obecnej na obszarze Polski dochodzi na

natężenia zjawisk takich jak fale upałów, opady o dużym natężeniu, okresu bezdeszczowe, silne

wiatry. Zjawiska te nie omijają gminy Łask. Szczególnie narażonym sektorem jest rolnictwo, które

to już boryka się z niedoborem opadów jak również przesunięciem okresu wegetacyjnego.

Narażone są również lasy i mokradła.

Jakość powietrza w gminie Łask, jak również w całym województwie łódzkim, jest raczej

zła. Notowane są przekroczenia zanieczyszczeń takich jak: pył zawieszony o średnicach 10 i 2,5

mikrometrów czy benzo(a)piren. Są to związki bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i roślin.

Ich główną przyczyną jest niska emisja z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych

(spalanie węgla kamiennego). Nowe źródło zanieczyszczenia powietrza w gminie stanowi także

emisja komunikacyjna z oddanej do użytku w roku 2014 drogi ekspresowej S8.

Skuteczna walka z problemem niskiej emisji i ogólnie zanieczyszczeniem powietrza

koncentrować się musi w najbliższych latach na rozbudowie sieci gazowej, jako ekologicznej

alternatywy dla węgla, termomodernizacji budynków, wymianie źródeł ogrzewania, a także

rozwoju źródeł energii odnawialnej.

Hałas

Do najbardziej uciążliwych emitorów hałasu i wibracji, mających zasadniczy wpływ na

klimat akustyczny gminy Łask należą trasy komunikacyjne oraz lotnisko wojskowe zlokalizowane

na granicy gminy Łask i gminy Buczek. Drogi są modernizowane, ale konieczne są dalsze prace.

Jeśli chodzi o lotnisko wojskowe, w 2016 roku ustanowiono na obszarze gminy Łask obszar

organicznego użytkowania, który wymusza prowadzenie polityki przestrzennej zgodnej

wyznaczonymi ograniczeniami i wymaganiami technicznymi.

Pola elektromagnetyczne

Gmina Łask jest raczej wolna od zagrożeń wynikających z promieniowaniem

elektromagnetycznym, ale konieczny jest ciągły monitoring i działania prewencyjne.

Sieć SN i nN, która również emituje szkodliwe dla człowieka promieniowanie, na terenie

gminy zgodnie z danymi przekazanymi przez PGE Dystrybucja S.A. jest poddawana okresowym

oględzinom, a następnie ocenie stanu technicznego. Jej stan ogólny jest dobry.

Gospodarowanie wodami

Gmina Łask położona jest w ekoregionie Równin Centralnych na obszarze dorzecza Odry,

w regionie wodnym Warty, w obrębie 12 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i 3

Jednolitych Części Wód Podziemnych.

Na obszarze gminy nie ma jezior. Naturalne powierzchniowe zbiorniki wodne to przede

wszystkim niewielkie starorzecza położone w dolinie Grabi. Wody powierzchniowe stojące tworzą

także sztuczne zbiorniki wodne, które wykorzystywane są jako rybne stawy hodowlane.

Monitoringiem wód powierzchniowych w województwie łódzkim zajmuje się

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Ogólnie, zgodnie z zebranymi danymi, stan

jednolitych części wód powierzchniowych jest zły. Wody podziemne charakteryzuje lepszy stan
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(dobra lub zadowalająca jakość wody w punktach pomiarowych na terenie gminy).

Gospodarka wodno-ściekowa

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i

oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy do zadań

własnych Gminy. Sieć wodociągową eksploatuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji w Łasku, tj. wodociąg w Ostrowie, Okupie oraz Bałuczu. Przedsiębiorstwo jest

również właścicielem trzech oczyszczalni: w Łasku, Kolumnie i Kopyści. Na obszarze gminy

znajdują się także: zakładowa oczyszczalnia ścieków w Aleksandrówku, której właścicielem jest

STEC Spółka z o.o. Sp. komandytowa. Na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku

znajduje się zbiornik uśredniający ścieki, który obecnie nie pracuje.

Sieć wodociągowa w gminie spełnia wymagania w zakresie przydatności do spożycia

przez ludzi i jest sukcesywnie rozwijana, co należy oceniać pozytywnie, a zużycie wody maleje.

Niezbędne są jednak działania polegające na eliminacji awarii sieci wodociągowej oraz budowy

nowych odcinków.

Sieć kanalizacyjna jest również sukcesywnie rozwijana. Wzrasta m.in. liczba przyłączy od

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Niepokoi jednak wzrastająca liczba awarii

sieci kanalizacyjnej, a także wydajność pracy oczyszczalni wyrażona poprzez np. stosunek

ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych do odbiornika w stosunku do dopływających do

oczyszczalni. Sieć kanalizacyjna musi być w najbliższych latach modernizowana i rozwijana.

Zasoby geologiczne

Obszar gminy Łask charakteryzuje się raczej mało urozmaiconą rzeźbą terenu, wobec

czego wolny jest od zagrożeń związanych z ruchami masowymi. Potwierdzają to dane PIG,

zgodnie z którymi na obszarze gminy nie ma obszarów predysponowanych do występowania

ruchów masowych.

Na terenie gminy występują złoża kruszyw naturalnych. Lista aktualnie obowiązujących

koncesji na terenie gminy Łask obejmuje: Aleksandrówek II, Ulejów oraz Bałucz II. Tereny

udokumentowanych złóż surowców powinny podlegać ochronie przed zagospodarowaniem innym

niż służące eksploatacji zawartych w nich zasobów. Powinno się także eliminować nielegalną

eksploatację kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, terenach

chronionych, leśnych i terenach o wysokich walorach krajobrazowych, a także uwzględniać w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego złóż nie eksploatowanych.

Gleby

Gmina Łask posiada korzystną rzeźbę terenu pod kątem prowadzenia działalności

rolniczej, ale gleby są raczej mało urodzajne. Brak jest także reprezentatywnych danych

umożliwiających statystyczne przedstawienie stanu zasobności gleb. Jednocześnie należy

nadmienić, iż w odniesieniu do średniej wielkości gospodarstw rolnych w gminie, z punktu

widzenia ochrony środowiska duże rozdrobnienie rolnictwa jest zjawiskiem korzystnym. Także

przemieszanie gruntów ornych z łąkami i pastwiskami, duża ilość przyzagrodowych sadów,

podziały pól wyznaczone stale zadarnionymi miedzami, drogi polne, trawiaste, z występującymi

na poboczach krzewami, a lokalnie drzewami zapobiegają występowaniu na większą skalę zjawisk

erozyjnych i spowalniają odpływ środków produkcji roślin (nawozy naturalne i sztuczne) do wód

powierzchniowych i podziemnych.
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Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Aktualnie, usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta i

gminy Łask świadczy „EKO-REGION” spółka z o.o. z/s w Bełchatowie, a sama zbiórka odpadów

oparta jest na dwóch źródłach: bezpośrednio na terenie nieruchomości oraz poprzez gminny punkt

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany na ul. Lutomierskiej w

Łasku.

Gmina spełnia wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych. Wdrożony

system zbiórki odpadów działa prawidłowo, a wykonawcy usług wywiązują się z warunków

zawartych umów.

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z roku na rok wzrasta. Wyjątkiem był

jedynie rok 2017 r. System jest więc coraz szczelniejszy. Rośnie też świadomość ekologiczna

mieszkańców wyrażona np. poprzez wzrastającą masę odpadów segregowanych, a także

wzrastającą masę odpadów dostarczanych do PSZOK.

W najbliższych latach należy jednak zintensyfikować działania zmierzające do redukcji

odpadów niesegregowanych, np. poprzez budowę nowego PSZOK. Konieczna jest również

intensyfikacja działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Zasoby przyrodnicze

Na obszarze Gminy znajduje się wiele cennych form ochrony przyrody takich jak:

1. Obszar Natura 2000 – Specjalny obszar ochrony siedlisk „Grabia”.

2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”.

3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Grabi”.

4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kolumna-Las”.

5. Użytek ekologiczny obejmujący rzekę Grabię.

6. Pomniki przyrody (w liczbie 19).

Cennymi zasobami przyrodniczym są także lasy, które zajmują 18% powierzchni Gminy

jak również tereny zieleni urządzonej: parki, skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa itp.

Występujące na terenie gminy zasoby przyrodnicze, w obliczu zmieniającego się klimatu,

wymagają szczególnej troski o ich stan.

Zagrożenia poważnymi awariami

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na terenie gminy

Łask znajduje się zakład mogący spowodować poważną awarię i jest nim Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska w Łasku.

WIOŚ w Łodzi prowadzi na bieżąco działania w zakresie przestrzegania przepisów i

decyzji administracyjnych związanych z ochroną środowiska.

Poważne awarie są również związane z komunikacją – w efekcie dużego i stale rosnącego

natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg oraz niejednokrotnie fatalnego stanu

technicznego taboru ciężarowego.

Konieczne jest bieżące utrzymanie jednostek odpowiedzialnych za przeciwdziałania np.

klęskom żywiołowym jak również doposażanie jednostek ratowniczych.

Efektem przeprowadzonych analiz służących określeniu stanu środowiska w gminie było
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wyartykułowanie określonych celów, które Gmina będzie realizować w czasie obowiązywania

Programu, tj.:

1. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy do wymaganych standardów.

2. Minimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego

środowiska.

3. Utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola elektromagne-

tycznego.

4. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb

modernizacyjnych i inwestycyjnych.

6. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

7. Ochrona gleb.

8. Dalszy rozwój gospodarki odpadami.

9. Ochrona różnorodności biologicznej.

10. Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.

Celom odpowiadają kierunki interwencji i konkretne zadania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został stworzony osobno dla zadań własnych Gminy

Łask i osobno do zadań monitorowanych. Dokonano szacunkowego podziału kosztów w

poszczególnych latach realizacji. Należy przy tym podkreślić, że faktyczna realizacja zadań w

poszczególnych latach jest uzależniona jest także od możliwości pozyskania dofinansowania

zewnętrznego. Stąd faktyczny termin realizacji inwestycji i wysokość kosztów koniecznych do

poniesienia może się zmieniać w kolejnych latach. Ograniczony budżet Gminy Łask oraz

uzależnienie od pozyskania środków zewnętrznych to także główne zagrożenia dla podjęcia

działań lub ich pełnej realizacji.

W niniejszym dokumencie przedstawiono również system finansowania inwestycji, na

który składają się:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE,

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska.

System realizacji Programu przedstawiono poprzez określenie rodzaju i skali współpracy z

interesariuszami Programu, tj. Urzędem Miejskim w Łasku, mieszkańcami, inwestorami,

operatorami sieci świadczącymi swe usługi na terenie gminy Łask i innymi zainteresowanymi

realizacją POŚ.

Proces tworzenia Programu składał się z kilku etapów. Pierwszym było zgromadzenie

materiałów źródłowych bezpośrednio od jednostek i podmiotów, które włączone są proces

realizacji POŚ. Następnie, opracowana wersja robocza dokumentu została przedstawiona Gminie

Łask. Ostateczna wersja dokumentu zaś uwzględnia także niezbędne zmiany wynikające z

przeprowadzonych konsultacji społecznych, opinii RDOŚ, PWIS i Starostwa.

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest także ustalenie systemu

zarządzania tym Programem. W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na

której spoczywać będą główne zadania zarządzania będzie Gmina Łask, a dokładnie Wydział

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w jednostce

będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest jeszcze poziom

powiatowy, wojewódzki. Dodatkowo w proces włączeni są także inne podmioty takie jak np.
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operatorzy sieci, mieszkańcy, przedsiębiorcy.

Obowiązek sprawozdawczości POŚ wynika z Art. 18 pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony

środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799). Zgodnie z nim, w tym przypadku Gmina Łask, zobowiązana

jest sporządzania raportów z realizacji POŚ co dwa lata. Sporządzony raport przedstawia się

Radzie Miejskiej w Łasku. Na podstawie sporządzanych raportów z realizacji Programu będzie

można na bieżąco monitorować stan realizacji Programu i w przypadku gdyby zaszła taka

konieczność, zmienić go. Aktualizacja programu ochrony środowiska następuje w takim samym

trybie oraz formie, w jakiej nastąpiło przyjęcie programu ochrony środowiska.

IV. Ocena stanu środowiska

Rozdział ten stanowi podstawę zaplanowanej interwencji w ramach Programu Ochrony

Środowiska. Szczegółowa diagnoza stanu środowiska została przeprowadzona dla 10 obszarów

interwencji, które odpowiadają poszczególnym podrozdziałom niniejszego opracowania.

Ostatnie sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska tej jst zostało

przeprowadzone za lata 2014-2015. Za rok bazowy przyjmuje się więc rok 2015, a ocena stanu

środowiska prezentuje uaktualnione o lata 2016-2017 dane.

4.1 Ochrona klimatu i jakość klimatu

Podstawowe dane

Według klasycznej klasyfikacji klimatów Köppena, obszar gminy Łask został

sklasyfikowany jako Dfb, co oznacza klimat wilgotny kontynentalny z łagodnym latem i opadami

przez cały rok.

Średnia temperatura na obszarze wynosi 8,3°C, a średnie roczne opady kształtują się na

poziomie około 550 mm. Najsuchszym miesiącem jest luty z opadami na poziomie ok. 25 mm,

najbardziej wilgotny zaś jest lipiec z opadami rzędu 80 mm. Lipiec jest również najcieplejszym

miesiącem, ze średnią temperaturą 18,9°C, styczeń zaś jest najzimniejszy: ze średnią temperaturą -

4,0°C2.

Dotyczasowe starania Gminy o poprawę jakości powietrza polegały przede wszystkim na

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji systemów grzewczych oraz

kotłowni lokalnych. W latach poprzednich udało się np. przeprowadzić:

- zamontowanie systemu podgrzewania wody na Miejskiej Pływalni za pomocą baterii

słonecznych,

- przebudowę i termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji

Miejskiej w Łasku w 2016 r.,

- przebudowę kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w Łasku

przy ul. Armii Krajowej 5a w 2016 r.,

_______________________
2 na podstwie danych www.climate-data.org
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- modernizację i remont sieci ciepłowniczej i zewnętrznej instalacji odbiorczej CO oraz

CWU wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi i przyłączami do budynków

wielorodzinnych w mieście Łask – przeprowadzona w latach 2014-2016, średnioroczna

oszczędność energii finalnej 1507,55 GJ/rok (36,007 ton/rok), szacowana wielkość

redukcji emisji CO2 171,734 Mg/rok,

- modernizację lokalnych kotłowni osiedlowych, wymiana wymienników ciepła CWU oraz

wymianę pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w kotłowniach osiedlowych miasta Łask –

przeprowadzona do 2016 roku, średnioroczna oszczędność energii finalnej 18524,877

GJ/rok (442,459 ton/rok), szacowana wielkość redukcji emisji CO2 2388,601 Mg/rok.

Z zadań pozainwestycyjnych udało się m.in. przeprowadzić inwentaryzację źródeł niskiej

emisji i opracować Program Ograniczania Niskiej Emisji. Prowadzona była także edukacja

ekologiczna w zakresie ochrony powietrza.

Pomimo tych działań stan jakości powietrza jest wciąż niezadowalający.

W kolejnej Tabeli zestawiono również aktualnie obowiązujące pozwolenia na

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na terenie gminy Łask – są to największe źródła

zanieczyszczeń powietrza.

Tabela 3. Aktualnie obowiązujące pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na terenie

gminy Łask

Nr decyzji

data wydania

data obowiązywania

Nazwa podmiotu

któremu wydano

pozwolenie

Rodzaj

zanieczyszczenia

Emisja

roczna

[Mg/rok]

EZ.6224.2.2015

23.03.2015 r.

ważna do 28.02.2025 r.

Xella Polska Sp. z o.o.

Zakład w Teodorach
Pył 0,51

OS.6224.1.2012

16.03.2012 r.

ważna do 15.03.2022 r.

SKANSKA S.A.

Wytwórnia mas

bitumicznych w

Anielinie

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Tlenek węgla

Pył zawieszony PM 10

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne

Czterochloroetylen

37,417

26,433

*

*

*

*

*

EZ.6224.1.2014

01.08.2014 r.

ważna do 31.07.2024 r.

Packservice Sp. z o.o.

W Łasku

Octan etylu

LZO

0,540

4,994

EZ.6224.3.2015

29.06.2015 r.

ważna do 31.05.2025 r.

STEC Sp. z o.o. Sp.k.

Aleksandrówek 29A

Amoniak

Merkaptany

Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony PM2,5

Pył ogółem

Siarkowodór

10,472

3,413

1,659

1,659

1,659

4,421

EZ.6224.2.2016

23.09.2016 r.

ważna do 31.08.2026 r.

Greenyard

Mycoculture Poland

Spółka Akcyjna

Amoniak 1,95432

źródło: Starostwo Powiatowe w Łasku
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4.1.1 Klimat

Najważniejsze przy zagadnieniu ochrony klimatu są jego zmiany, które w ostatnich latach

przyjęły wręcz lawinową formę. Zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

z perspektywą do roku 2030, począwszy od lat 70. ubiegłego wieku do chwili obecnej na

obszarze Polski dochodzi na natężenia zjawisk takich jak:

- fale upałów,

- opady o dużym natężeniu,

- okresy bezdeszczowe,

- silne wiatry (w tym trąby powietrzne).

Dodatkowo, notuje się wzrost temperatury we wszystkich porach roku.

W gminie Łask, negatywne skutki zmian klimatu szczególnie odczuwalne są

w sektorze rolnictwa, które to już boryka się z niedoborem opadów jak również przesunięciem

okresu wegetacyjnego. Od kilkunastu lat odnotowuje się także zanik klasycznego podziału na

cztery pory roku i po względnie ciepłych zimach, w ciągu zaledwie kilku tygodni, pogoda staje się

typowo letnia – nierzadko z upałami powyżej 30°C już w maju. Powoduje to zachwianie

naturalnych procesów wzrostowych roślin i przyspieszenie ich dojrzewania, co skutkuje

obniżeniem wartości odżywczych. Skrócony i przyspieszony okres dojrzewania roślin (np.

owoców i warzyw) powoduje ich nadprodukcję w początkowym okresie i niedobór pod koniec

zbiorów. Gminę Łask susza nawiedziła ostatnio w roku 2015 i 2016.

Podobnie lasy dotknięte są coraz większymi skutkami narastającej suszy, czego wynikiem

jest zamieranie drzew oraz intensywne wydzielanie posuszu. Na całkowity zanik narażone są

także małe powierzchniowe zbiorniki wodne (bagna, mokradła, stawy, oczka wodne). Problemy te

w istotnym stopniu dotyczą gminy Łask. Obszary szczególnie narażone na zmiany klimatu

zaprezentowano na kolejnej Rycinie.
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Ryc. 3. Obszary szczególnie narażone na zmiany klimatu w gminie Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDOO i openstreetmap.org

Ogólnie, należy zaznaczyć, iż zagadnienie ochrony klimatu nie miało swojego należytego

odniesienia w poprzednim POŚ. Związane to było zapewne z trudnością skwantyfikowania tego

problemu za pomocą określonych wskaźników czy danych. Niemniej jednak konieczne jest

wyartykułowanie niniejszego zagadnienia. W tym względzie konieczne będzie w najbliższych

latach opracowanie sprawnego sytemu ostrzegania przed zjawiskami ekstremalnymi. Konieczna

będzie również edukacja mieszkańców (w tym w szczególności rolników) w zakresie zwiększania

retencji wody, zrównoważonego użytkowania wody, a także w uzasadnionych przypadkach

zmiany użytkowania terenu.

4.1.2 Jakość powietrza

Ocena jakości powietrza w gminie Łask została przeprowadzona na podstawie danych

zawartych w rocznych ocenach jakości powietrza w wojewódzkie łódzkim za lata 2016-2017.

Zgodnie z nią, gmina znajduje się w łódzkiej strefie oceny jakości powietrza. Klasyfikacja została

wykonana ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin

i pozwala na zaliczanie danej strefy objętej monitoringiem do odpowiedniej klasy.

W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym i

w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów: dopuszczalnych,

docelowych lub celu długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały wybrane ze względu

na powszechność występowania i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego i roślin. Poniżej ich krótka

charakterystyka:
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- Pyły zawieszone, w tym PM 10 i PM 2,5 - pyły zawieszone są mieszaniną niezwykle małych

cząstek i nie stanowią jednorodnej grupy substancji. Mogą to być drobiny kurzu, popiołu,

sadzy oraz piasku, a także pyłki roślin, a nawet starte ogumienie, tarcze i klocki hamulcowe

samochodów. Na powierzchni takich cząsteczek często osiadają inne substancje (m.in.

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie), które w ten sposób mogą

przenikać do organizmu wraz z wdychanym powietrzem.

- Pył PM 10 - to pył, którego cząsteczki mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą (dla

porównania grubość ludzkiego włosa to 50-90 mikrometrów). Taki pył łatwo przenika do

górnych dróg oddechowych i płuc, powodując kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie

objawów alergicznych. Skutki zdrowotne mogą być poważniejsze, jeżeli na powierzchni

cząsteczki pyłu znajdują się inne, toksyczne substancje.

- PM 2,5 - to pył, którego cząsteczki mają 2,5 mikrometra lub mniej. Tworzą go często

substancje toksyczne – m.in. związki metali ciężkich czy lotne związki organiczne.

PM 2,5 jest bardziej niebezpieczny dla zdrowia niż PM 10 – mniejsze cząsteczki trafiają aż do

pęcherzyków płucnych, a stamtąd mogą przenikać do krwi.

- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren - substancje

powstające w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych,

drewna, odpadów czy paliw samochodowych, a także tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest

benzo(a)piren, który jest kumulowany w organizmie i ma właściwości rakotwórcze.

Głównymi źródłami emisji WWA w Polsce są wykorzystujące paliwa stałe domowe piece

grzewcze, domowe piece centralnego ogrzewania, kuchnie kaflowe, kominki itp., a także

wszelkiego rodzaju emisje niezorganizowane, jak wypalanie ściernisk, spalanie resztek

roślinnych na polach, działkach i ogrodach, spalanie śmieci i odpadów w ogniskach i

urządzeniach do tego nieprzystosowanych.

- Tlenki azotu - grupa nieorganicznych związków chemicznych, z których w powietrzu

najczęściej występują tlenek i dwutlenek azotu. Oba związki są szkodliwe dla zdrowia i

stanowią jeden z głównych składników smogu. Największy wpływ na emisje tlenków azotu

mają spaliny z transportu samochodowego.

- Tlenki siarki - najwięcej szkód powoduje dwutlenek siarki – nieorganiczny związek

chemiczny powstający m.in. w wyniku spalania paliw kopalnych. Łatwo rozpuszcza się w

wodzie, czego efektem są kwaśne deszcze niszczące roślinność i budynki oraz powodujące

korozję metali.

- Metale: kadm, rtęć, ołów, nikiel - związki kadmu, rtęci i ołowiu zawarte są m.in. w węglu i

uwalniane do atmosfery w wyniku spalania tego paliwa. Wszystkie trzy metale mogą

powodować ostre zatrucie organizmu, ale także kumulują się, czego skutkiem są zatrucia

przewlekłe.

- Arsen - jest szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie metaloidem, który występuje również

w odmianie metalicznej. W środowisku naturalnym arsen występować może w formie

siarczków w rudach srebra, ołowiu, miedzi, niklu i żelaza. W powietrzu arsen przeważnie

istnieje w postaci mieszanki arseninów i arsenianów jako składnik pyłu o średnicy cząstki

mniejszej niż 2 μm, czyli praktycznie zachowuje się jak gaz. Wśród źródeł antropogenicznych

emisji arsenu wymienia się: uboczną emisję w wyniku procesów wydobycia i hutnictwa rud

metali nieżelaznych (miedź, ołów, nikiel), spalanie paliw kopalnianych, nawożenie gleb.

Związki arsenu kumulują się w organizmie, mogą powodować zatrucia organizmu, wykazują

również utajone działanie kancerogenne i teratogenne.
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- Tlenek węgla - powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a także biomasy. Jego

toksyczność wynika z większej od tlenu zdolności do wiązania z hemoglobiną, wskutek czego

wypiera z krwioobiegu tlen. Konsekwencją jest niedotlenienie organizmu, a nawet śmierć.

- Ozon - to jedna z form tlenu. Ozon występujący w stratosferze ze względu na swoje

właściwości, jest bardzo pożądany i bywa czasem nazywany „dobrym” ozonem. Natomiast

mierzony na stacjach WIOŚ ozon troposferyczny (zwany także przygruntowym) powstaje

przy powierzchni ziemi i jest zanieczyszczeniem wtórnym, to znaczy, że nie jest emitowany

bezpośrednio do atmosfery, ale powstaje w niej w wyniku reakcji chemicznych inicjowanych

przez oddziaływanie światła słonecznego z udziałem zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenku

węgla, metanu i niemetanowych lotnych związków organicznych) emitowanych do powietrza,

m.in. z sektora transportu, ze składowisk odpadów, z procesów wydobycia gazu ziemnego i

przemysłu chemicznego. Pomimo tego, że cząsteczki ozonu w stratosferze i troposferze są

identyczne, ozon troposferyczny jest wysoce niepożądany i uznawany za zanieczyszczenie

powietrza. Zaburza procesy fotosyntezy i inne procesy biochemiczne w roślinach. U ludzi

powoduje choroby układu oddechowego. Ze względu na negatywny wpływ na zdrowie

człowieka, niekiedy jest nazywany „złym” ozonem.

Wyniki klasyfikacji strefy łódzkiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane

w ocenie rocznej zaprezentowano w Tabeli 4. Wynik oceny i klasyfikacji strefy dla danego

zanieczyszczenia zależy od stężeń tego zanieczyszczenia występujących na terenie strefy - zwykle

w rejonach o najwyższym stopniu zanieczyszczenia daną substancją. Uzyskany wynik przekłada

się na określone wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku,

gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona

przyjęte standardy):

- Klasa A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu

dopuszczalnego/docelowego,

- Klasa B – poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny lecz nie

przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,

- Klasa C – poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy,

- Klasa D1 – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu celu długoterminowego

(dotyczy tylko ozonu),

- Klasa D2 – poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom celu długoterminowego

(dotyczy tylko ozonu).

Tabela 4. Klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi roślin – klasyfikacja

podstawowa

rok Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia ludzi

Klasy strefy dla

poszczególnych

zanieczyszczeń -

ochrona roślin

parametr SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP SO2 NOX O3

2015 A A A A A/D2 C C A A A A C A A A/D2

2016 A A A A A/D2 C C A A A A C A A A/D2

2017 A A A A C/D2 C C A A A A C A A A/D2
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źródło: WIOŚ, 2015-2017

Wnioski

Jak widać to w Tabeli 4, parametry opisujące stan jakości powietrza w łódzkiej strefie nie

uległy w ostatnich latach poprawie. Poziom stężenia ozonu przekroczył nawet

w roku 2017 poziom dopuszczalny i strefa ta zanotowała w stosunku do roku 2015 pogorszenie

jakości niniejszego parametru. Ponadto miasto Łask zostało wyznaczone do działań naprawczych

polegających na m.in. na kontrolowaniu stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i

prowadzenia działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów

dopuszczalnych:

- ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia

pyłu zawieszonego PM10,

- ze względu na przekroczenie rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu

zawieszonego PM2,5.

Instytucją kontrolującą jest w tym przypadku WIOŚ w Łodzi.

W „ROCZNEJ OCENIE JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W

2017 r.” zaprezentowano także przekroczenia wybranych parametrów na obszarze gminy Łask w

formie geoprzestrzennej (Rycina 4). Obszar przekroczeń obejmuje znaczną część mieszkańców

gminy.
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Ryc. 4. Obszary przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wyznaczone w Gminie Łask
źródło: ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 r., WIOŚ 2017

Jeśli chodzi o źródła zanieczyszczeń powietrza dominujące źródło stanowi niska emisja z

indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych (spalanie węgla kamiennego). Nowe źródło

zanieczyszczenia powietrza stanowi także emisja komunikacyjna z oddanej do użytku w roku

2014 drogi ekspresowej S83.

4.1.3 System zaopatrzenia w ciepło

Na terenie gminy Łask nie funkcjonuje zorganizowana gospodarka cieplna. Zaopatrzenie

w ciepło następuje z lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych i przemysłowych oraz poprzez

ogrzewanie indywidualne. Największa ilość lokalnych kotłowni występuje na terenie miasta Łask

i dzielnicy Kolumna. Kotłownie lokalne zaspokajają potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania i

ciepłej wody użytkowej, natomiast kotłownie przemysłowe produkują ciepło głównie na potrzeby

centralnego ogrzewania obiektów zakładowych oraz na potrzeby technologiczne zakładów.

Kotłownie w większości opalane są węglem oraz koksem (w mieście Łask paliwo węglowe

pokrywa około 75% potrzeb cieplnych miasta, w gminie paliwo węglowe pokrywa około 90%

potrzeb).

___________________
3 odcinek Sieradz Południe – Łask oddano do użytku 29 listopada 2014, a odcinek Łask – Róża - 8 sierpnia 2014 r.
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Zbiorowym zaopatrywaniem mieszkańców w ciepło w gminie Łask zajmuje się

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łasku, które jako źródło energii wykorzystuje głównie

węgiel kamienny i gaz ziemny. Jest to największy emitor zanieczyszczeń. Struktura paliw

pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łasku w latach 2016 i 2017 przedstawia się następująco – Tabela

5.

Tabela 5. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łasku w latach 2016 i 2017

Lp. Źródło energii
Udział procentowy (%)

2016 2017

1.
ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii (energia

solarna)
0,34 0,29

2. ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów - -

3. ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych - -

4. węgiel kamienny 50,61 50,79

5. olej opałowy 0,22 0,25

6. gaz ziemny 48,83 48,67

RAZEM 100,00 100,00

źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łasku

Jeśli chodzi zaś o wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku

węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów dla paliw zużywanych do wytwarzania energii

cieplnej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w 2016 i 2017

r. dane zaprezentowano w kolejnej Tabeli. Wynika z nich, że ilość zanieczyszczeń rośnie, co

należy uznać za niekorzystną sytuację.

Tabela 6. Informacja o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku

węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dla paliw

zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w 2016 i 2017 r.

Lp. Rodzaj paliwa

Rodzaj zanieczyszczenia (Mg/rok)

CO2 SO2 NOx Pyły

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Energia słoneczna - - - - - - - -

2. Węgiel kamienny 8134,20
8999,20

4
20,09 22,245 15,99 17,715 10,88 12,128

3.
Gaz

wysokometanowy
3427,05

3537,19

5
0,05 0,048 2,23 2,305 0,03 0,027

4. Olej opałowy 12,75 15,18 0,01 0,016 0,04 0,046 0,01 0,017

źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łasku

Ogólnie, na terenie Łasku zlokalizowanych jest 9 kotłowni osiedlowych. Według stanu na

dzień 30.06.2018 r. do sieci ciepłowniczej podłączonych jest 113 budynków wielorodzinnych i 11

indywidualnych. Dodatkowo, przyłączonych do sieci jest także 35 instytucji (szkoły, urzędy,

szpitale, przychodnie, itp.). Łączna długość sieci ciepłowniczej na terenie miasta wynosi 12,283

km.

Na Rycinie 5 przedstawiono lokalizację kotłowni osiedlowych z określeniem stosowanego
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w nich paliwa.

Ryc. 5. Lokalizacja kotłowni osiedlowych na terenie Łasku w podziale na stosowane paliwo
źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEC Sp. z o.o.

W najbliższych latach PEC Sp z o.o. planuje dalsze inwestycje związane

z zaopatrywaniem mieszkańców w ciepło, a tym samym zamierza podjąć walkę z „niską emisją”

w gminie.

4.1.4 Sieć gazowa

Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych surowców

energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu ziemnego

wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu niż przy

innych nośnikach energii z jednoczesnym brakiem stałych produktów spalania – sadzy i popiołu.

Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego powodują, że zainteresowanie wykorzystaniem

gazu do celów socjalno-bytowych, grzewczych i technologicznych stale rośnie. Wszystkie zalety

gazu ziemnego w aspekcie wprowadzania coraz ostrzejszych norm dotyczących ochrony

środowiska oraz polityki energetycznej państwa, zabezpieczającej właściwy poziom dostaw gazu

ziemnego powodują, że to ekologiczne paliwo należy uznać za paliwo przyszłości.

Źródłem zasilania w gaz ziemny w gminie jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300

(CN6,4 MPa) relacji: Pabianice – Zduńska Wola – Sieradz. Przy gazociągu na terenie wsi

Wiewiórczyn zlokalizowana jest stacja redukcyjno – pomiarowa pierwszego stopnia

o nominalnej przepustowości 16000 m3/h.

Liczba mieszkańców korzystających z gazu z roku na rok wzrasta. Rozwija się także

infrastruktura. Zgodnie z danymi uzyskanymi od PSG sp. z o.o. według stanu na 31.12.2017 w

Gminie były 434 czynne przyłącza gazowe średniego ciśnienia, a długość gazociągów bez

przyłączy średniego ciśnienia wynosiła 48,01 km. Aktualnie realizowane inwestycje obejmują
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m.in. budowę gazociągów średniego ciśnienia na ulicach Narutowicza, Ogrodowej, Jana Pawła II

w Łasku, a także w miejscowościach Wola Łaska oraz Ostrów.

Rozwój sieci został zobrazowany na wykresach. Na Rycinie 8 przedstawiono również

schemat sieci gazowej w gminie.

Ryc. 6. Rozwój długości sieci gazowej na terenie gminy Łask na przestrzeni lat 2013-2016
źródło: GUS, 2013-2016

Ryc. 7. Korzystający z sieci gazowej w gminie w ogóle ludności
źródło: GUS, 2013-2016
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Ryc. 8. Schemat sieci gazowej na terenie gminy Łask
źródło: PSG sp. z o.o.

4.1.5 Źródła energii odnawialnej

4.1.5.1 Energia wiatrowa

Na terenie gminy Łask istnieją sprzyjające warunki do rozwoju instalacji wytwarzających

energię ze źródeł odnawialnych pracujących w oparciu o energię wiatrową

i produkujących energię korzystając z siły wiatru. Według opracowania prof. Haliny Lorenc

z IMGW Gmina Łask znajduje się w II – bardzo korzystnej strefie energetycznej wiatru.

Obecnie nie funkcjonuje duża elektrownia oparta na turbinach wiatrowych.

W miejscowości Wronowice funkcjonuje jedynie turbina wiatrowa o wysokości do 25 m.

Należy pamiętać, aby planując inwestycję mającą na celu wykorzystanie energii

odnawialnej wziąć pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, techniczne, środowiskowe (przede

wszystkim formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo), prawne, ekonomiczne oraz

społeczne. Nowe zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych względem budynków

mieszkalnych, albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa,

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 i 5 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) oraz od leśnych

kompleksów promocyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 ze zm.) określa ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w

zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961).

Ustawa określa warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustawa

wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być
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lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują

mikro instalacji. Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową będzie można postawić w

odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od

zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz

obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Ustawa pozwala także na przebudowę, nadbudowę,

rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej

niż określona w ustawie. W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących

wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości - dozwolony będzie tylko ich remont i prace

niezbędne do prawidłowego użytkowania.

Najczęściej spotykaną wysokością elektrowni wiatrowej jest około 150 m (100

m maszt oraz 50 m długość łopat wirnika). W myśl nowych przepisów oznacza to, iż elektrownię

taką można postawić w odległości nie mniejszej niż 1 500 m od zabudowań mieszkalnych.

Przyjmując jako strefę wyłączoną z budowy elektrowni wiatrowej odległość 1 500 m od

zabudowań mieszkalnych przeprowadzono wstępną symulację. Wynika z niej, że lokalizacja

elektrowni wiatrowych na terenie gminy Łask stoi pod dużym znakiem zapytania.

4.1.5.2 Energia słoneczna

W Polsce średnie roczne nasłonecznienie całkowite jednostkowej płaszczyzny

horyzontalnej (poziomej) waha się od około 850 kWh/m2 na Żuławach do 1200 kWh/m2 na

Wyżynie Lubelskiej. Dla gminy Łask i ogólnie województwa łódzkiego wartość ta wynosi około

1100 kWh/m2. Tak naprawdę jednak wartość ta oznaczona jest dla terenu, w którym na

nasłonecznienie nie ma wpływu linia horyzontu oraz nie występuje zacienienie od pobliskich

obiektów. W przypadku elektrowni słonecznych na dachach budynków często duże znaczenie

mają jednak zacienienia od kominów i innych instalacji dachowych, pobliskich drzew i budynków.

Na kolejnej Rycinie przedstawiono natężenie promieniowania słonecznego dla typowego roku

meteorologicznego dla Polski.
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Ryc. 9. Natężenie promieniowania słonecznego dla typowego roku meteorologicznego dla Polski
źródło: https://solargis.info

Zgodnie z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z Elementami Planu Mobilności Miejskiej

dla Gminy Łask na lata 2016-2020”, z przeprowadzonego badania ankietowego wynika także, że

część mieszkańców wykorzystuje energię słoneczną do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Niestety ze względu na brak danych odnośnie mocy zainstalowanych instalacji trudno oszacować

wielkość produkcji energii cieplnej z kolektorów słonecznych.

Na terenie gminy Łask istnieją korzystne warunki do rozwoju elektrowni słonecznych

i stanowi to istotny potencjał rozwojowy, który Gmina zamierza w przyszłości rozwijać.

4.1.5.3 Energia geotermalna

Polska leży poza strefami współczesnej aktywności tektonicznej i wulkanicznej, stąd też

pozyskiwanie złóż pary z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest na dzisiejszym

etapie technologicznym nieopłacalne ekonomicznie. Występują natomiast w Polsce naturalne

baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o

zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad

90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają ponad 100°C co sprawia, że znajdują one zastosowanie

głównie w energetyce cieplnej.

Jak dotąd, funkcjonuje kilka geotermalnych zakładów ciepłowniczych, m.in.: Bańska
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Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Słomniki, Lasek, Klikuszowa czy Uniejów.

Z opracowanych dotychczas badań i analiz wynika jednoznacznie, iż na obszarze Polski

znajduje się co najmniej 6 600 km2 wód geotermalnych o temperaturach rzędu

27-125°C. Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone na znacznej części obszaru Polski w

wydzielonych basenach, subbasenach geotermalnych, zaliczanych do określonych prowincji i

okręgów geotermalnych. Bardzo ważny jest fakt, iż w Polsce regiony o optymalnych warunkach

geotermalnych w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji

miejskich i wiejskich, obszarami silnie uprzemysłowionymi oraz rejonami intensywnych upraw

rolniczych i warzywniczych. Na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych leżą m.in.

takie miasta jak: Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń, czy Płock. Na Rycinie 10

zaprezentowano lokalizację gminy Łask na tle okręgów geotermalnych wydzielonych w

województwie łódzkim.

Ryc. 10. Położenie gminy Łask na tle okręgów geotermalnych województwa łódzkiego
źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa łódzkiego

Gmina Łask położona jest na granicy dwóch okręgów geotermalnych: szczecińsko—

sudeckiego oraz przedsudecko-północnoświętokrzyskiego. Ocenia się, że powiat łaski posiada

potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych na poziomie 324,1 mln tpu

(tony paliwa umownego – węgla), co stawia powiat w kategorii powiatów o średnim potencjale.

Prace w kierunku wykorzystania wód geotermalnych na różne cele na obszarze

województwa prowadzone są w rejonach Łodzi, Poddębic, Skierniewic, Radomska

i Ozorkowa. Zaawansowanie prac i badań jest zróżnicowane a rozpoznanie zasobów

i przydatności również różne. Być może w najbliższych latach badania na terenie powiatu łaskiego

i gminy Łask również staną się zasadne.
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4.1.6 Ochrona klimatu i jakość klimatu w kontekście zagadnień horyzontalnych

Zmiany w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza będą miały różnorodny wpływ na

całą działalność przemysłową, ale głównie należy zwrócić uwagę na sektor energetyczny,

uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie

dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię

elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii.

Należy zatem postawić w przyszłości w szczególności na rozwijanie alternatywnych możliwości

produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na

terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, a w tym na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:

słonecznej, wiatrowej i biomasy oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na

obszarach wiejskich. Należy również wspierać rozwój gazownictwa w gminie.

Awarie mają miejsce w zakładach przemysłowych, w sieciach gospodarki

komunalnej, urządzeniach i liniach energetycznych. Dotyczą w zasadzie urządzeń technicznych i

są konsekwencją niedopatrzenia lub niewłaściwej ich obsługi, eksploatacji i konserwacji.

Przyczyną awarii mogą być też inne czynniki, np. naturalne zużycie materiału, ukryte wady.

Postęp techniczny w takich dziedzinach gospodarki, jak energetyka, przemysł czy motoryzacja

doprowadził do zwiększonego gromadzenia, stosowania w procesie produkcyjnym i przewożenia

materiałów toksycznych, zapalających i wybuchowych oraz materiałów promieniotwórczych.

Awaria instalacji przemysłowej lub zbiornika, w którym przechowuje się lub przewozi toksyczne

środki, po przedostaniu się do atmosfery może doprowadzić do skażenia terenu. W wyniku awarii

urządzeń bądź lekkomyślności ludzkiej bardzo często dochodzi do wybuchu gazu. Szczególnie

groźne i częste są katastrofy środków transportu. Celowe jest tu podjęcie działań zmniejszających

liczbę awarii i ułatwiających ich usuwanie, tj.:

- zobligowanie operatora systemu przesyłowego (oraz operatorów systemów

dystrybucyjnych) do wprowadzenia technologii i procedur odladzania linii

napowietrznych,

- stopniowa wymiana linii napowietrznych na kablowe (szczególnie linii niskiego napięcia),

- likwidacja barier w dostępie ekip remontowych do sieci przesyłowych w przypadku

konieczności usunięcia awarii,

- zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których

zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe.

Niezbędnym staje się również organizowanie szkoleń w celu edukacji i zwiększania

świadomości mieszkańców w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków

oraz metod zapobiegania i ograniczania ich skutków dla mieszkańców: terenów zagrożonych

powodziami, osuwiskami i silnymi wiatrami. Należy wykorzystać zaangażowanie szkół i

kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych.

Jeśli zaś chodzi o uwzględnienie zagadnień horyzontalnych w zakresie monitoringu

środowiska, to jak wspominano wcześniej w ramach funkcjonowania Systemu Oceny Jakości

Powietrza wykonywane są opracowania, dotyczące każdej strefy województwa. Należy do nich

Roczna Ocena Jakości Powietrza - wykonywana corocznie, dokonuje oceny poziomu substancji w

powietrzu w każdej strefie pod kątem dotrzymania poziomów dopuszczalnych oraz wskazuje

strefy wymagające tworzenia Programów Ochrony Powietrza. Ocena ta ma na celu pomoc w

osiągnięciu w danej strefie wymaganych standardów jakości powietrza. Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w

poszczególnych strefach.
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4.1.7 Analiza SWOT – ochrona klimatu i jakość klimatu

W Tabeli 7 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu

i jakość powietrza.

Tabela 7. Analiza SWOT – ochrona klimatu i jakość powietrza

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- bieżące wymiany indywidualnych źródeł

ogrzewania i przeprowadzanie działań

termomodernizacyjnych budynków

użyteczności publicznej,

- postępująca gazyfikacja gminy,

- opracowanie „Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej z Elementami Planu

Mobilności Miejskiej dla Gminy Łask na

lata 2016-2020”

- przekroczenia zanieczyszczeń PM 10, PM 2,5

oraz B(a)P w łódzkiej strefie oceny jakości

powietrza,

- niekorzystna struktura paliw zużywanych do

wytwarzania ciepła przez PEC sp z o.o.,

- obszary przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego

PM10 i PM2,5 wyznaczone w gminie Łask

obejmują znaczną część mieszkańców

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- możliwości wsparcia przez państwo i UE

inwestycji związanych z OZE,

termomodernizacją, rozwojem

infrastruktury,

- coraz wyższe koszty energii zwiększające

opłacalność działań zmniejszających jej

zużycie,

- wymagania UE dotyczące efektywności

energetycznej, redukcji emisji oraz wzrostu

wykorzystania OZE,

- zobowiązanie Polski do realizacji pakietu

klimatyczno - energetycznego, który zakłada

zwiększenie udziału energii ze źródeł

odnawialnych do 15 %

w 2020 roku,

- wzrost roli środków transportu przyjaznych

środowisku: rower (krótkie dystanse) i

transport zbiorowy (długie dystanse).

- korzystne warunki do rozwoju OZE np.

energii słonecznej, geotermalnej

- wysoki koszt inwestycji w OZE,

- rosnąca liczba pojazdów na drogach,

- niewystarczające regulacje prawne w zakresie

kontrolowania osób fizycznych użytkujących

urządzenia do spalania paliw stałych, przez

służby gminne,

- brak środków finansowych na działania

naprawcze określone w programie ochrony

powietrza oraz związane z tym zaległości w ich

realizacji,

- ponadlokalność zagrożeń związanych

z zanieczyszczeniem powietrza (np. napływ

zanieczyszczeń znad aglomeracji łódzkiej)

źródło: opracowanie własne

4.2 Zagrożenia hałasem

Podstawowe dane

W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.) przez hałas

rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Najprościej można powiedzieć,

że hałas to dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie,

odbierane jako uciążliwe, przykre, dokuczliwe i szkodliwe.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku natomiast uzależnione są od źródła hałasu,

pory dnia oraz przeznaczenia terenu.

Do najbardziej uciążliwych emitorów hałasu i wibracji, mających zasadniczy wpływ na

klimat akustyczny gminy Łask należą:

- trasy komunikacyjne,

- lotnisko wojskowe zlokalizowane na granicy gminy Łask i gminy Buczek.
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Na Rycinie 11 zaprezentowano układ komunikacyjny wraz z określeniem lokalizacji

lotniska jako głównych sprawców hałasu w Gminie.

Ryc. 11. Główny układ komunikacyjny w gminie Łask wraz z określeniem lokalizacji lotniska Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDOO oraz openstreetmap.com

Gmina Łask ma dobre powiązanie z obszarem zewnętrznym i uważana jest za ważny

węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tu drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Największą, zrealizowaną częściowo na obszarze gminy Łask inwestycją, w ciągu

ostatnich kilku lat była droga ekspresowa S-84. Biegnie ona na południu gminy.

Docelowo ma połączyć ze sobą Wrocław z Białymstokiem. Długość drogi ekspresowej S8 na

terenie gminy wynosi 6,936 km (w rozwinięciu na jedną jezdnię 13,872 km). W ramach realizacji

budowy drogi wykonano zabezpieczenia akustyczne (ekrany) o powierzchni 64 384,8 m2 oraz

wykonano nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, tj. ok. 14 700 szt. krzewów oraz ok. 700 szt.

drzew.

________________
4 odcinek Sieradz Południe – Łask oddano do użytku 29 listopada 2014, a odcinek Łask – Róża - 8 sierpnia 2014 r.
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Drogi wojewódzkie na terenie gminy przedstawiono natomiast w Tabeli 8.

Tabela 8. Wykaz dróg wojewódzkich na obszarze gminy Łask
Lp. Nr drogi Odcinek drogi

1 473 67+685 – 76+656

2 473 353+518 – 360+082

3 481 1+915 – 6+104

4 482 79+708 – 85+296

5 482 353+518 – 345+858

6 483 1+337 – 3+918

źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Uzupełnieniem dróg krajowych i wojewódzkich jest rozwinięta sieć dróg powiatowych.

Aktualny ich wykaz przedstawiono w Tabeli 9.

Tabela 9. Wykaz dróg publicznych powiatowych na obszarze gminy Łask

Lp. spisu
dróg

powiatowych
numer odc.

trasa Odcinek drogi

miejscowość ulica/droga Od km Do km
Długość drogi

(km)

3 2300E
1
2

dr. zamiejska
dr. zamiejska

0+000
4+255

4+255
6+655

4,255
2,400

17 2314E 1 Łask ul. Widawska 0,058

18 2315E
1
2

Łask
Łask

ul. Jana Pawła II
ul. 1 Maja

0,486
0,602

19 2316E 1 Łask ul. Mickiewicza 0,483

20 2317E 1 Łask ul. Kilińskiego 2,726

21 2318E 1 Łask ul. 9 Maja 0,804

22 2319E 1 Łask ul. Batorego 1,573

23 2320E
1
2

Łask
Łask

ul. Północna
ul. Matejki

0,247
0,208

24 2321E 1 dr. zamiejska 0+000 8+130 8,130

25 2322E
1
2
3

Łask -
Kolumna

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

ul. Wojska
Polsk.
PI. Szarych
Szeregów
ul. Komuny
Paryskiej

0,602
0,233
0,549

26 2323E 1 Łask ul. Zielona 0,417

27 2324E 1 Łask ul. Konopnickiej 0,419

28 2325E 1 Łask
ul. Armii
Krajowej

1,000

29 2326E 1 Łask ul. Słowackiego 0,202

30 2327E
1
2

Łask
Łask

ul. Żeromskiego
ul. Warszawska

0,287
0,801

31 2328E 1 Łask ul. Południowa 0,586

32 2330E
1
2

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

ul. Brzeźna
ul. Piekarnicza

0,616
0,387

33 2331E 1
Łask-

Kolumna
ul. Wrzosowa 0,538

34 2332E
1
2

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

ul. Lubelska
ul. Sportowa

0,744
1,014
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35 2333E 1
Łask-

Kolumna
ul. Ogrodowa 0,765

36 2334E 1
Łask-

Kolumna
ul. Piotrkowska 0,573

37 2335E

1
2
3
4

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

Łask-
Kolumna

ul. Wileńska
ul. Katowicka
PI. Gwiaździsty
ul. Spacerowa

0,650
0,268
0,129
0,346

40 3706E
6
7 Łask

dr. zamiejska
ul. Lutomierska

15+164
21+964

21+964
22+620

6,800
0,656

42 4906E 2 dr. zamiejska 0+000 5+150 5,150

45 4912E 7 dr. zamiejska 10+728 13+698 2,970

47 4917E 3 dr. zamiejska 0+000 5+350 5,350

SUMA 54,024

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku

ZDP w ostatnich latach podejmował wiele działań o charakterze proekologicznym –

związanych przede wszystkim z modernizacją nawierzchni a także budową ścieżek rowerowych.

Na terenie gminy Łask były to następujące zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 2300E Marzenin – Bałucz na odcinku 1,2 km

pomiędzy m. Okup Wielki w m. Kopyść,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E Florianki – Borszewice – Okup Wielki

na odcinku od km 0+000 do km 1+984.

Uzupełnieniem powiązań dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych stanowi także

sieć dróg gminnych. Te również były w ostatnich latach modernizowane lub budowane.

Inwestycje obejmowały:

- przebudowę ul. Berlinga i budowa drogi w Woli Łaskiej,

- przebudowę ul. Leszczynowej i ul. Dębowej w Łasku,

- przebudowę ul. Sobieskiego w Łasku,

- przebudowę drogi gminnej Wola Bałucka – Stryje Księże – Wola Stryjewska,

- budowę drogi w Orchowie – etap II,

- budowę ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku,

- przebudowę drogi gminnej Nr 103362E relacji Łask-Wola Łaska,

- przebudowę ul. Brzoskwiniowej,

- przebudowę ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku,

- przebudowę drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska,

- przebudowę ul. Podleśnej,

- przebudowę ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie,

- przebudowę drogi gminnej w Rokitnicy,

- przebudowę drogi gminnej we wsi Rokitnica,

- budowę drogi w Kolonii Bilew,

- przebudowę ul. Podleśnej i ul. Szkolnej,
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- przebudowę ulic na osiedlu Przylesie,

- przebudowę drogi gminnej w Stryjach Paskowych,

- przebudowę drogi gminnej Mauryca-Teodory,

- przebudowę drogi gminnej w Kopyści.

Ważną rolę w powiązaniach zewnętrznych, szczególnie dalszego zasięgu, pełni także linia

kolejowa Łódź – Sieradz – Ostrów Wielkopolski – Wrocław. Jest to linia pierwszorzędnego

znaczenia i na terenie gminy posiada trzy przystanki pasażerskie w: Kolumnie, Łasku i

Borszewicach.

W powiązaniach zewnętrznych miasto Łask posiada komunikację autobusową PKS. Linie

autobusowe PKS obsługują tereny najbliższych gmin. Są to gminy: Widawa, Szadek,

Sędziejowice, Wodzierady, Dobroń, Buczek, Sieradz, Zduńska Wola. Ponadto przewozy

komunikacją publiczną świadczy Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, który obsługuje poza

terenem gminy Łask również połączenia do gminy Sędziejowice, Dobroń, Pabianice, Buczek

i Zelów, a także przewoźnicy prywatni.

Lotnisko Łask5

Lotnisko Łask jako kompleks Jednostki Wojskowej nr 1158 zlokalizowane jest na

południe od miasta Łask w odległości ok. 35 km w kierunku południowo – zachodnim od Łodzi i

zajmuje obszar o powierzchni ok. 750 ha. Teren lotniska rozciąga się w obszarze otoczonym:

przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 483, przebiegiem trasy ekspresowej S8 oraz dawnym

przebiegiem drogi krajowej nr 12. Bezpośrednie otoczenie lotniska od strony zachodniej stanowi

droga wojewódzka nr 483 oraz miejscowości: Czestków i Mauryca, od strony północno –

zachodniej i północnej odcinek trasy ekspresowej S8 oraz zabudowa miejscowości Teodory, od

strony północno – wschodniej zabudowa miejscowości Aleksandrówek i Wymysłów, od strony

wschodniej i południowo – wschodniej zabudowa miejscowości Gucin i Piaskowice a od południa

i południowego – zachodu miejscowości Brodnia Dolna oraz Czestków – Folwark. Najbliższa

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 100 ÷ 300 m od granic lotniska.

Pozostałe bezpośrednie otoczenie stanowią tereny upraw rolnych oraz tereny zalesione.

Podstawowa działalność prowadzona na lotnisku związana jest z lotami szkoleniowymi

myśliwców wielozadaniowych F-16, które odbywają się w porze dziennej oraz nocnej. Prace

pomocnicze sprowadzają się z kolei do magazynowania, przeładunku i dystrybucji paliw

samolotowych i samochodowych, remontów, obsługi samolotów w czasie postojów oraz

przygotowania do startów.

____________________
5 na podstawie: „Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego w Łasku”
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Wykaz aktualnie obowiązujących decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu na terenie

gminy Łask pozyskanych od Starostwa Powiatowego w Łasku przedstawia się zaś następująco –

Tabela 10.

Tabela 10. Aktualnie obowiązujące decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu na terenie gminy

Łask

Nr decyzji, data wydania
Podmiot któremu dla którego wydano

decyzję
Dopuszczalny poziom hałasu

OS.6241.1.2011

22.12.2011 r.

LUPOL Sp. z. o.o. - zakład

produkcyjny Łask, ul. Utrata 3

dla pory dnia LAeqD 50 dB

dla pory nocy LAeqN 40 dB

EZ.6241.1.2014

27.11.2014 r.

DINO POLSKA S.A. - sklep DINO

m. Ostrów 69

dla pory dnia LAeq D 55 dB

dla pory nocy LAeq N 45 dB

źródło: Starostwo Powiatowe w Łasku

4.2.1 Monitoring hałasu i uciążliwości transportu drogowego w Gminie

Zgodnie z ostatnimi Raportami o stanie ochrony środowiska w województwie łódzkim, w

ubiegłych latach6 nie były prowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego (drogowego i

kolejowego) na terenie gminy Łask. Z dostępnych źródeł traktujących o hałasie dostępny jest

jednak „Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego w Łasku”. Jest to tym bardziej cenna

literatura, gdyż lotnisko w Łasku to zdecydowanie największe i najbardziej uciążliwe źródło

hałasu w gminie.

Obowiązek wykonania niniejszego przeglądu został nałożony na zarządzającego

infrastrukturą lotniska decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia

17.11.2014 r., znak: WSI-I.4705.1.2014.DJ.5. Przytoczona decyzja zobowiązała zarządzającego

terenem lotniska do wykonania przeglądu ekologicznego lotniska wojskowego w Łasku i

przedłożenia go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie do dnia 17

lipca 2015 r. Podstawowymi celami pomiarów hałasu było określenie stopnia uciążliwości hałasu

lotniczego na tereny zabudowy chronionej znajdujące się w otoczeniu analizowanego lotniska oraz

określenie zasięgu i stopnia występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia

hałasu.

Przeprowadzone pomiary oraz obliczenia potwierdziły konieczność zmiany granic

dotychczasowego obszaru ograniczonego użytkowania. Na podstawie izolinii o wartościach

odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu w środowisku zaproponowano nowe granice

obszaru ograniczonego użytkowania. W związku ze znacznym zwiększeniem liczby

wykonywanych operacji lotniczych proponowany obszar miał kilkukrotnie większą powierzchnię

względem obszaru istniejącego. Porównanie zaprezentowano na kolejnej Rycinie.

__________________
6 2013-2016
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Ryc. 12. Porównanie zasięgu istniejącego (kolor jasnozielony) oraz proponowanego (kolor pomarańczowy)

obszaru ograniczonego użytkowania
źródło: opracowanie własne na podstawie „Przeglądu ekologicznego dla lotniska wojskowego w Łasku”

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono następujące podobszary:

- Podobszar A – którego wewnętrzną granicę wyznacza granica terenu lotniska, z kolei granicę

zewnętrzną izolinie równoważnego poziomu dźwięku LAeqD = 60 dB oraz LAeqN
7 = 50 dB –

oznaczony kolorem pomarańczowym ciemniejszym na Rycinie 12,

- Podobszar B – którego wewnętrzną granicę wyznacza granica zewnętrzna podobszaru A, z

kolei granicę zewnętrzną izolinie równoważnego poziomu dźwięku LAeqD = 55 dB oraz

LAeqN = 45 dB – oznaczony kolorem jasnopomarańczowym na Rycinie 12.

W podobszarze A – przekroczone są poziomy dopuszczalne hałasu obowiązujące w porze

dziennej oraz porze nocnej dla: terenów ochrony uzdrowiskowej, terenów szpitali, domów opieki

społecznej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i

zamieszkania zbiorowego, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo –

usługowych.

______________
7Dopuszczalny poziom hałasu w dB, przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
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W podobszarze B – przekroczone są wyłącznie poziomy dopuszczalne hałasu

obowiązujące w porze dziennej oraz porze nocnej dla: terenów ochrony uzdrowiskowej, terenów

szpitali, domów opieki społecznej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym

pobytem dzieci i młodzieży.

Uchwałą nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016

r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask

utworzono m.in. obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask podzielony na

podobszary A i B, przedstawiono granice obu podobszarów, a także wynikające z nich

ograniczenia i wymagania techniczne:

a. w podobszarze A:

- zakaz budowy budynków jedno- i wielorodzinnych oraz zamieszkania

zbiorowego, zagrodowego, mieszkaniowo- usługowego, szpitali, domów opieki

społecznej, a także obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci

i młodzieży,

- zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w całości lub części

na budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne oraz zamieszkania zbiorowego,

zabudowę zagrodową, mieszkaniowo- usługowe, szpitale, domy opieki społecznej,

a także obiekty związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali,

domów opieki społecznej i obiektów związanych ze stałym lub czasowym

pobytem dzieci i młodzieży,

- dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków w całości lub części na

cele mieszkaniowe oraz budowę nowych budynków mieszkalnych

jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom, na warunkach

określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

a w przypadku braku planu miejscowego, na warunkach określonych w decyzji o

warunkach zabudowy,

b. w podobszarze B:

- zakaz budowy szpitali, domów opieki społecznej, obiektów związanych ze stałym

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, działających w porze nocy,

- zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w całości lub części

na szpitale, domy opieki społecznej oraz obiekty związane ze stałym lub

czasowym pobytem dzieci i młodzieży, działających w porze nocy,

- dopuszcza się rozbudowę odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów

opieki społecznej i obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci

i młodzieży.

Kolejnym opracowaniem pośrednio traktującym o hałasie w gminie Łask jest zestawienie

średniego dobowego ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych województwa łódzkiego

2015. W gminie Łask monitoringiem objęta była droga ekspresowa S-8. Na Rycinie 13

zaprezentowano wyniki pomiarów.
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Ryc. 13. Mapa - średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drogach krajowych województwa łódzkiego

2015 – przycięta do obszaru gminy Łask
źródło: GDDKiA Oddział w Łodzi

Wnioski

Nowo otwarta droga ekspresowa S-8 jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg

w województwie łódzkim. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi średni dobowy ruch pojazdów na

odcinku przebiegającym przez gminę Łask to ok. 20 000 poj./dobę. Miejscowościami najbardziej

narażonymi na hałas wywołany ruchem na tej drodze są m.in. Teodory, Mauryca, Gorczyn i

Sięganów. Co ważne, droga przebiega także przez cenne przyrodniczo obszary:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi” – na wysokości miejscowości

Teodory,

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi”.

Do głównych przyczyn narażenia na ponadnormatywny hałas w otoczeniu dróg należy

także rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogowych. W ramach oceny hałasu w gminie

uzyskano od Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informacje o stanie

technicznym dróg. Dane zaprezentowano w Tabeli 11.

Tabela 11. Ogólny stan techniczny dróg ekspresowych, wojewódzkich i powiatowych w gminie

Łask – ocena dotyczy całej drogi

Lp. numer
Ogólny stan techniczny

(dane z przeglądów dróg)

Drogi powiatowe

1 2300E dostateczny

2 2314E dostateczny

3 2315E dobry

4 2316E dostateczny

5 2317E dostateczny

6 2318E dobry
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7 2319E bardzo dobry

8 2320E dostateczny

9 2321E dostateczny

10 2322E dostateczny

11 2323E dobry

12 2324E dobry

13 2325E dostateczny

14 2326E dobry

15 2327E dobry

16 2328E dostateczny

17 2330E dostateczny

18 2331E dostateczny

19 2332E dobry

20 2333E dostateczny

21 2334E dobry

22 2335E dostateczny

23 3706E dostateczny

24 4906E dostateczny

25 4912E dostateczny

26 4917E dostateczny

Drogi wojewódzkie

27 473 średni

28 481 średni

29 482 średni

30 483 średni

Drogi ekspresowe

31 S8 bardzo dobry

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 2017, Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Wnioski

Drogi wojewódzkie oraz powiatowe w gminie Łask charakteryzuje głównie dostateczny

stan. Jak napisano wcześniej, wiele dróg w ostatnich latach udało się przebudować czy

wyremontować, wobec czego część prezentuje dobry, a nawet bardzo dobry stan techniczny.

Konieczne są jednak dalsze prace modernizacyjne.

4.2.2 Zagrożenia hałasem w kontekście zagadnień horyzontalnych

Adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na hałas to

jedno z wyzwań współczesnej gospodarki przestrzennej. Wysoka temperatura generuje rozwój i

zwiększenie ilości urządzeń mających na celu minimalizację zagrożeń termicznych, czyli urządzeń

klimatyzacyjnych i chłodniczych co w zwartej zabudowie może generować nadmierną emisję

hałasu.

Hałas nie tylko może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, ale

również na zwierzęta – ograniczając coraz bardziej ich przestrzeń życiową. Szkodliwość hałasu

zależy nie tylko od jego natężenia ale także od częstości występowania, charakteru oddziaływania

(ciągły, przerywany) i długotrwałości działania.
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W związku ze wzrostem negatywnych czynników należy przewidzieć podjęcie działań

zmierzających do ograniczenia emisji hałasu, a w tym dalszej poprawy stanu dróg,

w uzasadnionych przypadkach wprowadzania ograniczeń prędkości i wagi pojazdów na obszarach

zabudowanych oraz remontów dróg, budowy obwodnic, czy też nasadzenia drzew i krzewów jako

zieleni izolacyjnej.

Emisja hałasu w gminie Łask jest szczególnie poważnym problemem. Edukacja i

zwiększanie świadomości mieszkańców, a szczególnie młodzieży szkolnej poprzez szkolenia są

niezbędne.

Na terenie województwa oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki

inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi rejestr

zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska na podstawie pomiarów, badań i analiz

wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Konieczne powinno być

bardziej szczegółowe wykonywanie badań monitoringowych w każdej gminie – w tym gminie

Łask.

4.2.3 Analiza SWOT – zagrożenia hałasem

W Tabeli 12 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem.

Tabela 12. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- ciągła modernizacja dróg,

- rozwój ścieżek rowerowych

- duży obszar gminy objęty jest obszarem

ograniczonego użytkowania ze względu na

hałas generowany przez lotnisko w Łasku,

- trasa S-8 przebiega przez cenne przyrodniczo

obszary w gminie,

- zaledwie dostateczny/średni stan wielu dróg

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- położenie nacisku na rozwój

infrastruktury rowerowej,

- rozwój komunikacji zbiorowej w

aglomeracji łódzkiej,

- produkcja cichszych samochodów –

nowe technologie redukujące hałas,

- objecie coraz większych obszarów

MPZP z wytyczonymi obszarami

funkcjonalnymi

- wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów,

- brak funduszy na inwestycje zmierzające do

poprawy stanu środowiska akustycznego

źródło: opracowanie własne

4.3 Pola elektromagnetyczne

Podstawowe dane

Na pojęcie pola elektromagnetycznego, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.

U. 2018 poz. 799 ze zm.) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o

częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które łącznie tworzą zakres promieniowania

elektromagnetycznego niejonizującego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrona przed
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polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej

na tych poziomach,

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy

nie są one dotrzymane.

Zgodnie z ostatnią oceną zawartą w „Sprawozdaniu z realizacji Aktualizacji Programu

Ochrony Środowiska dla Gminy Łask”, na obszarze gminy nie odnotowano przekroczeń

dopuszczalnych norm i nie było konieczne podjęcie działań naprawczych (dane dotyczyły roku

2015 dla punktu pomiarowego zlokalizowanego na placu 11 Listopada w Łasku). Realizowane

było także w latach poprzednich zadanie polegające na uwzględnianiu w planach

zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem

niejonizującym (m.in. dopuszczalna budowa wnętrzowych stacji transformatorowych minimum

1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną).

Na terenie gminy występują następujące źródła promieniowania niejonizującego:

a) elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 110 kV oraz stacje

transformatorowe WN i SN,

b) stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu,

c) sprzęt elektryczny i elektroniczny stosowany w gospodarstwach domowych.

Jeśli chodzi o pierwsze źródło, przez teren gminy przebiegają trzy linie wysokiego napięcia:

- 110 kV Zduńska Wola – Łask I,

- 110 kV Łask I – Łask II,

- 100 kV Pabianice – Łask II.

Połączone są one ze sobą dwiema stacjami transformatorowymi 100/15 kV na terenie miasta Łask:

- „Łask I” – zlokalizowana przy ulicy Kolejowej,

- „Łask II” – zlokalizowana przy ulicy Przemysłowej.

Sumaryczne zestawienie linii elektroenergetycznych na terenie gminy Łask przedstawiono

w Tabeli 13.

Tabela 13. Zestawienie linii elektroenergetycznych na terenie gminy Łask

Poziom

napięcia
Rodzaj Długość w km

SN
Odcinki napowietrzne SN 145,9

Odcinki kablowe SN 55,1

nN

Odcinki napowietrzne nN (bez przyłączy) 257,3

Odcinki kablowe nN (bez przyłączy) 127,1

przyłącza nN 134,1

WN Odcinki na napowietrzne WN 17,1

źródło: PGE Dystrybucja S.A., 2017

Przeciętny okres eksploatacji sieci napowietrznej to 35 lat, linii kablowych – 40 lat.

Przede wszystkim jest to sieć napowietrzna. Linie napowietrzne SN są głównie wykonane

przewodami gołymi typu AFL o przekrojach od 25 do 70 mm2. Linie kablowe SN – wykonane są

kablami w izolacji z polietylenu sieciowanego lub olejowej o przekrojach od 35 mm do 240 mm2.

Linie napowietrzne niskiego napięcia natomiast posiadają przede wszystkim przewody gołe typu

AL. o przekrojach od 25 do 70 mm2 oraz izolowane typu AsXSN o przekrojach 25-120 mm2, a

linie kablowe nN są typu YAKY, YAKXS o przekrojach 35-240 mm2.
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Wykaz stacji GSM, UMTS, LTE zaś przedstawia się zaś następująco:

- Łask, ul. Przemysłowa 5,

- Teodory 7, dz. ew. nr 78,

- Okup Wielki 60b,

- Łask, ul. Przemysłowa 21, dz. ew. nr 99/1,

- Łask, ul. Jodłowa 2,

- Łask, ul. Lutomierska 11, dz. ew. nr 64/3,

- Wronowice 78, dz.ew. nr. 186/3,

- Wrzeszczewice Skrejnia, dz. ew. nr 414,

- Bałucz, dz. ew. nr 814/7,

- Łask, Wróblewskiego 5,

- Orchów 178,

- Łask, Pułaskiego 1.
Na Rycinie 14 przedstawiono przebieg linii wysokiego napięcia oraz lokalizacje stacji

bazowych telefonii komórkowej.

Ryc. 14. Przebieg linii wysokiego napięcia oraz lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej
źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz BDOO
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W okresie lat 2016-2017 w gminie Łask uchwalono 6 planów zagospodarowania

przestrzennego8. Kontynuowano w nich uwzględnianie aspektów związanych z promieniowaniem

niejonizującym w postaci zapewnienia odpowiedniej odległości od zabudowań.

4.3.1 Monitoring pól elektromagnetycznych oraz stan infrastruktury

Monitoring WIOŚ w zakresie pól elektromagnetycznych w latach 2016-2017 nie

obejmował powiatu łaskiego w ogóle, wobec czego nie jest możliwe określenie czy na terenie

gminy Łask dochodziło do przekroczenia wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej,

wynoszącej 7 m/V. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów z innych punktów pomiarowych

WIOŚ Łódź nie stwierdził jednak na terenie województwa łódzkiego istnienia obszarów z

przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Sieć SN i nN na terenie Gminy zgodnie z danymi przekazanymi przez PGE Dystrybucja

S.A. jest poddawana okresowym oględzinom, a następnie ocenie stanu technicznego. Jej stan

ogólny jest dobry. Istniejący system zasilania zaspokaja obecne oraz perspektywiczne potrzeby

elektroenergetyczne odbiorców w Gminie Łask.

4.3.2 Pola elektromagnetyczne w kontekście zagadnień horyzontalnych

Mając na uwadze zwiększoną częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych takich

jak huragany czy intensywne burze, w najbliższych latach może dochodzić do uszkodzeń masztów

telefonii komórkowej czy linii elektroenergetycznych. W związku z tym mieszkańcy mogą być

narażeni na przestoje w dostawie prądu czy niemożność korzystania z telefonii komórkowej i

usług z nią związanych. Konieczna jest w tym względzie ciągła konserwacja infrastruktury jak

również bieżące usuwanie szkód przez odpowiednie służby.

Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi również zagrożenie dla zdrowia. Edukacja

powinna polegać na przekazywaniu informacji na temat pola elektromagnetycznego. Głównym

celem powinno być szerzenie wiedzy nt. szkodliwych wpływów technologii bezprzewodowych na

zdrowie.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.) na

prowadzącym instalację oraz użytkownikiem urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne,

które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o

napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi,

radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których

równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz spoczywa obowiązek wykonania

pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
____________________________________
8 podjętych następującymi Uchwałami:

1. UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19,

2. UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20,

3. UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki, gmina Łask,

4. UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą,

5. UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask (teren przy drodze powiatowej ul. Batorego),

6. UCHWAŁA NR XXXV/382/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask
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- bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą

mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja

lub urządzenie.

Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzi WIOŚ Łódź. W ramach monitoringu

prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w środowisku.

4.3.3 Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne

W Tabeli 14 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola

elektromagnetyczne.

Tabela 14. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- brak linii elektroenergetycznych

najwyższych napięć na terenie gminy

(220-400 kV),

- uwzględnianiu w planach

zagospodarowania przestrzennego

aspektów związanych z zagrożeniem

promieniowaniem niejonizującym,

- dobry stan techniczny sieci

elektroenergetycznej

- obecność na terenie gminy linii

elektromagnetycznych wysokich

napięć (110 kV),

- obecność na terenie gminy stacji

bazowych telefonii komórkowej

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- obowiązkowy monitoring PEM w ramach

państwowego monitoringu środowiska,

- w latach 2013-2016 w żadnym punkcie

pomiarowym na terenie województwa nie

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych

norm natężenia PEM,

- modernizacja sieci energetycznych przez

operatora.

- rozpowszechnienie i rozwój telefonii

komórkowej oraz innych technologii

emitujących promieniowanie

elektromagnetyczne,

- rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż

linii energetycznych.

źródło: opracowanie własne

4.4 Gospodarowanie wodami

Podstawowe dane

Gmina Łask położona jest w ekoregionie Równin Centralnych na obszarze dorzecza Odry,

w regionie wodnym Warty. Region ten obejmuje w całości zlewnię rzeki Warty o powierzchni

54,5 tys. km2, co stanowi około 17,4% obszaru Polski. W całości administrowany jest przez

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działający w strukturach Państwowego

Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Obszar gminy położony jest w obrębie 12 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych

(JCWP), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód powierzchniowych takich jak: jezioro,

zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas
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wód przybrzeżnych, tj.:

1. PLRW600016182858 – Dopływ z Gucina.

2. PLRW600019182899 – Grabia od Dopływu z Anielina do Ujścia.

3. PLRW600016182869 – Pałusznica.

4. PLRW600016182874 – Dopływ z Anielina.

5. PLRW600016182876 – Pisia.

6. PLRW600016182878 – Dopływ z Borszewic.

7. PLRW600016182889 – Końska Struga.

8. PLRW600016182892 – Tymianka.

9. PLRW60001718317889 – Pichna do Urszulinki9.

10. PLRW600017183249 – Pisia.

11. PLRW6000171832529 – Pisia.

12. PLRW600019182873 – Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina.

Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych

(JCWPd), który obowiązuje od 2016 r., obszar Gminy Łask położny jest w obrębie 3 JCWPd:

1. PLGW600082 – nr 82.

2. PLGW600083 – nr 83.

3. PLGW600072 – nr 72.

Na obszarze gminy nie ma jezior. Naturalne powierzchniowe zbiorniki wodne to przede

wszystkim niewielkie starorzecza położone w dolinie Grabi. Wody powierzchniowe stojące tworzą

także sztuczne zbiorniki wodne, które wykorzystywane są jako rybne stawy hodowlane:

- trzy obiekty stawowe w Zielęcicach,

- staw w Okupie Małym,

- staw w Łasku przy ul. Rzecznej,

- stawy w Łopatkach,

- stawy w Rokitnicy.

Grunty pod stawami według stanu na rok 2014 zajmowały powierzchnię 33 ha.

Powierzchnia terenów zmeliorowanych na obszarze gminy Łask wynosi 3 193,58 ha,

natomiast łączna długość rowów melioracyjnych to 81,36 km.

Wody powierzchniowe i podziemne w największym stopniu narażone są zanieczyszczania

spłukiwane wraz z opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych, nieposiadających

systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych, ścieki odprowadzane w

zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z aglomeracji miejskich i

z zakładów przemysłowych, a także zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane

przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z

rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych. Dużym zagrożeniem dla wód było

także składowisko komunalne w Orchowie.

W związku z tym Gmina podejmowała i nadal podejmuje wiele zadań z zakresu budowy,

rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a także modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na

obszarze Gminy. Udało się również zrekultywować składowisko odpadów w Orchowie. Więcej o

zrealizowanych zadaniach można przeczytać w rozdziale „Gospodarka wodno-ściekowa”.

_______________
9 bardzo niewielki obszar Gminy (ok. 0,2 ha) w północno-zachodniej części
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Jeśli chodzi zaś o działania inwestycyjne i planistyczne w zakresie ochrony środowiska,

poprawy stanu urządzeń wodnych, to na obszarze całego regionu wodnego, w tym na obszarze

gminy Łask w roku 2016 wydano Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie planu

utrzymania wód w regionie wodnym Warty10. W roku 2017 natomiast:

- wydano Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie określenia

w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie

narażonego, z którego dopływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy

ograniczyć11,

- wydano Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty12,

- przyjęto plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Według danych uzyskanych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

realizowano prace utrzymaniowe na rzekach polegające np. na konserwacji koryt

i utrzymaniu budowli.

Na Rycinie 15 przedstawiono położenie JCWP i JCWPd na tle gminy.

Ryc. 15. Położenie Gminy na tle JCWP i JCWPd

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

_______________
10 Dz. U. Woj. Łódzkiego 2016.5607 z dnia 16 grudnia 2016 r.
11 Dz. U. Woj. Łódzkiego 2017.1077 z dnia 28 lutego 2017 r.
12 Dz. U. Woj. Łódzkiego 2017.3298 z dnia 17 lipca 2017 r.

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 46



4.4.1 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Monitoringiem wód powierzchniowych w województwie łódzkim zajmuje się

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Klasyfikacja i ocena stanu JCWP obejmuje

badania z lat 2012-2016. Na Rycinach 16-20 przedstawiono wyniki przeprowadzonego

monitoringu uwzględniając następujące elementy:

- klasa elementów biologicznych,

- klasa elementów fizykochemicznych,

- klasa stanu/potencjału ekologicznego,

- klasyfikacja stanu chemicznego,

- ocena stanu JCWP.
Interpretacja monitoringu wód powierzchniowych zawarta jest na Rycinie 21.

Ryc. 16. Klasa elementów biologicznych dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi
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Ryc. 17. Klasa elementów fizykochemicznych dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Ryc. 18. Klasyfikacja stanu/potencjału dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi
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Ryc. 19. Klasyfikacja stanu chemicznego dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Ryc. 20. Ocena stanu dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi
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Ryc. 21. Interpretacja monitoringu wód powierzchniowych przeprowadzana przez WIOŚ w Łodzi
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Wnioski

Wszystkie JCWP, które zostały poddane ocenie w latach 2012-2016 charakteryzuje zły

stan wód (Rycina 20). Pod względem klasy elementów biologicznych najsłabiej wypadają

następujące JCWP (kolor pomarańczowy na Rycinie 16):

- „Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina”,

- „Tymianka”.

Jednolite części wód powierzchniowych dzieli się na naturalne, dla których określa się

stan ekologiczny i stan chemiczny, oraz na sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka) i

silnie zmienione (ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony

w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), dla których

określa się potencjał ekologiczny i stan chemiczny. Pod względem stanu ekologicznego najsłabiej

wypadają również JCWP „Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina” oraz „Tymianka” (kolor

pomarańczowy na Rycinie 18). Potencjał ekologiczny został określony dla JCWP „Końska

Struga” i oceniony został jako „umiarkowany” (kolor żółty z czarnym szrafem na Rycinie 18).

Zdecydowana większość (poza JCWP „Końska Struga”) została również zakwalifikowana

do klasy elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 – 3.5.) poniżej dobrej (kolor żółty na Rycinie

17). Klasyfikacji fizykochemicznej pod względem specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i

niesyntetycznych poddano JCWP „Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina” oraz „Tymianka”.

Obie oceniono na 2 klasę (zielony szraf na Rycinie 17).

Jeśli chodzi o stan chemiczny JCWP, tym razem to ocena „dobra” charakteryzuje:

- „Grabię od Dłutówki do Dopływu z Anielina”,

- „Tymiankę” (kolor niebieski na Rycinie 19).

Natomiast stan chemiczny „poniżej dobrego” (kolor czerwony na Rycinie 19) został

wyznaczony dla JCWP:

- „Pałusznica”,

- „Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia”.
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Badania wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego, realizowane są na zlecenie

GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

(PIG-PIB), w ramach pełnienia zadań państwowej służby hydrogeologicznej.

Klasyfikacja wód podziemnych w gminie Łask obejmowała w roku 2016 dwa punkty

pomiarowe sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych: 810 oraz 1696.

W kolejnej Tabeli przedstawiono wyniki.

Tabela 15. Klasyfikacja wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej monitoringu

zwykłych wód podziemnych w 2016 roku – obszar gminy Łask

Nr punktu Miejscowość
Zwierciadło

wody
Stratygrafia

Klasa jakości – wskaźniki

fizyczno-chemiczne

Końcowa klasa

jakości

810 Łopatki Napięte Q III II

1696 Wrzeszczewice Swobodne Q III III

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Wnioski

Biorąc pod uwagę końcową klasę jakości uwzględniającą wskaźniki fizyczno-chemiczne i

organiczne wód podziemnych klasę II (wody dobrej jakości) odnotowano w punkcie

pomiarowych nr 810 (oprócz tego punktu, jeszcze w 22 ujęciach województwie odnotowano tę

klasę – 43% ogółu badanych punktów). III klasę jakości (wody zadowalającej jakości)

odnotowano ogólnie w 17 punktach pomiarowych (31% ogółu badanych punktów) województwa

łódzkiego, w tym w punkcie „Wrzeszczewice”. Nie odnotowano wód niezadowalającej i złej

jakości (IV i V klasa) w gminie.

4.4.2 Dyrektywa azotanowa – wody wrażliwe i OSN

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w

sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych

na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z

którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć13, znajdujące się na

obszarze gminy Łask JCWP są wrażliwe na owe zanieczyszczenia:

- Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia,

- Pałusznica,

- Końska Struga,

- Tymianka,

- Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina,

- Pisia (PLRW600017183249 i PLRW6000171832529)

- Pichna do Urszulinki.

___________________________
13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2017 r. (Poz. 1077)
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Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego

(OSN) zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującą wszystkie kraje UE tzw. Dyrektywą

Azotanową. Rolnicy, których działki położone są na (OSN) są zobowiązani do wypełnienia tzw.

Programów Działań, których celem jest ograniczenie dopływu azotu z rolnictwa do wód i

ograniczenie ich eutrofizacji.

Należy jednak wyjaśnić, że po wejściu w życie zapisów art. 102 - 112 Ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) zmieniły się zasady w tym zakresie.

Zgodnie z zobowiązującymi przepisami w Polsce nie będą już wyznaczane wody wrażliwe i

obszary szczególnie narażone – OSN. Ustawa, na wszystkich producentów rolnych w kraju, tj.

prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w

ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy – nakłada obowiązek

prowadzenia tej działalności w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, zgodnie z zapisami art. 104 wymienionej wyżej

ustawy, na obszarze całego państwa opracowany i wdrożony zostanie program działań.

4.4.3 Zagrożenie powodziowe i ochrona przeciwpowodziowa

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów

planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23

października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa

Powodziowa).

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na

niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub

na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.

Celem WORP nie jest wyznaczenie precyzyjnego zasięgu obszarów zagrożonych

powodzią, lecz wstępne ich zidentyfikowanie. Na podstawie wyników WORP w kolejnych

dokumentach cyklu planistycznego wyznaczane są precyzyjnie obszary, przedstawione na mapach

zagrożenia powodziowego MZP (zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, głębokości, rzędne

zwierciadła oraz kierunki i prędkości przepływu wody,) i mapach ryzyka powodziowego MRP

(wielkości strat powodziowych, liczba ludności oraz obiekty zagrożone zalaniem), i w

konsekwencji opracowane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Dopiero te

dokumenty są podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia

powodziowego.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym 2010-2015

W pierwszym cyklu planistycznym, tj. w latach 2010-2015, zgodnie z art. 88 c ust. 1

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019, z późn. zm.) za

przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny był Prezes Krajowego

Zarządu Gospodarki Wodnej. Została ona wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki

Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we

Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Ostateczny raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego w cyklu
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planistycznym 2010-2015 obejmował m.in. wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla

województwa łódzkiego, tj.:

- Mapę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. łódzkiego,

- Mapę znaczących powodzi historycznych dla woj. łódzkiego,

- Mapę obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. łódzkim

Poniżej, na kolejnej Rycinie zaprezentowano wyniki prac z uwzględnieniem gminy Łask.

Ryc. 22. Mapy prezentujące wyniki wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa łódzkiego
źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Wnioski

Zgodnie z zaprezentowanymi mapami, w czasach historycznych dochodziło do powodzi

na obszarze gminy Łask. Obejmowały one tereny w bliskim sąsiedztwie Grabi. Obecnie, obszary

narażone na niebezpieczeństwo powodzi również obejmują rzekę Grabię. Obszar ten jest jednak

zdecydowanie większy, a biorąc pod uwagę obszary, na których wystąpienie powodzi jest

prawdopodobne obszar ten poszerza się jeszcze bardziej i obejmuje także końcowy odcinek

Końskiej Strugi.

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym

2016-2021

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania

przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP). Projekt jest

współfinansowany ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z

zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy

naturalne oraz monitoring środowiska. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 13 grudnia

2016 roku. aWORP zostanie przygotowana i opublikowana do 22 grudnia 2018 roku, a do 22

marca 2019 roku zostanie przekazany do Komisji Europejskiej raport z wykonania przeglądu i
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aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zadanie wykonywane przez Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

realizowane jest w ścisłej współpracy z:

- Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (odpowiedzialnym za

opracowanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony

morza, w tym morskich wód wewnętrznych),

- Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym,

opracowującym równolegle wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie

powodzi od wód podziemnych (podtopień).

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia wprowadzone w aWORP w bieżącym cyklu

planistycznym polegają na:

- prowadzeniu poszerzonych analiz z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji typów

powodzi,

- udoskonaleniu kryteriów wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo

powodzi,

- uwzględnieniu najnowszych prognoz długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym zmian

klimatu,

- wykorzystaniu nowych schematów raportowych KE (Floods Directive Reporting

Guidance 2017).

4.4.4 Zagrożenie suszą

Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy

rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery etapy jej rozwoju –suszę

atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną:

- susza atmosferyczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do

danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych

uwilgotnienia,

- susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do

zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki

w rolnictwie,

- susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego,

a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie

poziomu zalegania wód podziemnych prowadząca do suszy hydrogeologicznej.

Dla regionu wodnego Warty opracowano Plan przeciwdziałania skutkom suszy14.

Wyniki prezentujące zagrożenie suszą, zagregowane dla obszaru gminy Łask, zostały

zaprezentowane w Tabeli oraz na Rycinach.

____________________
14 obwieszczenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 5.12.2017 r.
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Tabela 16. Stopień zagrożenia/narażenia suszą w gminie Łask

Stopień zagrożenia suszą - wg. rodzaju suszy

Atmosferyczna 3

Rolnicza 2

Hydrologiczna 2

Hydrogeologiczna 3

Sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy

sektorów

i obszarów

Gospodarka komunalna 2

Przemysł 2

Rolnictwo 4

Gospodarka stawowa 3

Leśnictwo 2

Energetyka wodna 2

Turystyka 3

Środowisko i zasoby przyrodnicze 3

Gmina 3

źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, RZGW w Poznaniu

Ryc. 23. Stopień zagrożenia suszą hydrologiczną dla JCWP z obszaru gminy Łask
źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, RZGW w Poznaniu
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Ryc. 24. Stopień zagrożenia suszą hydrologiczną dla JCWPd z obszaru gminy Łask
źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy, RZGW w Poznaniu

Wnioski:

Gmina Łask jest narażona suszą oraz narażona na skutki suszy w stopniu znaczącym.

Obszarem najbardziej narażonym jest sektor rolnictwa (4 stopień), a także sektory: gospodarki

stawowej i turystyki (3 stopień). Jeśli chodzi zagrożenie suszą hydrologiczną JCWP, w zasadzie

wszystkie z obszaru gminy są narażone w stopniu umiarkowanym (Rycina 23). W stopniu

znaczącym suszą hydrogeologiczną zagrożona jest natomiast JCWPd nr 83 – poziom kredowy

(Rycina 24). Pozostałe JCWPd nie są zagrożone. Wszystkie JCWPd nie są również zagrożone

suszą gruntową.

Działania służące ograniczaniu stuków suszy w PPSS w bieżącym cyklu planistycznym

przedstawiają się zaś następująco:

1. Wspomaganie naturalnej retencji zlewni,

2. Powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych,

3. Wspomaganie zarządzania ryzykiem suszy,

4. Rozwój wiedzy.

4.4.5 Gospodarowanie wodami w kontekście zagadnień horyzontalnych

Chociaż z jednej strony na terenie gminy Łask znajdują się zarówno obszary narażone na

niebezpieczeństwo powodzi, jak również obszary, na których ryzyko powodzi jest
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prawdopodobne, w ostatnich latach zdecydowanie większym problemem jest zjawisko suszy,

której skutki są wyraźnie odczuwalne w rolnictwie.

Należy zwrócić uwagę na istniejące systemy ochrony przeciwpowodziowej, ale w

kontekście zwiększającej się liczby zjawisk ekstremalnych takich jak np. ulewne deszcze, oprócz

zabezpieczeń hydrotechnicznych, ważne jest zwiększenie i ochrona przed zabudową obszarów

pochłaniających nadmiar wody, opóźniających odpływ lub spowalniających przepływ i

retencjonujących ją, jak: poldery, suche zbiorniki wodne, tereny zielone i grunty o dużej

pojemności wodnej (głównie torfy, mursze). W dalszym ciągu rozwijać małą retencję, obejmującą

działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody poprzez zwiększenie zdolności do

zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odpływu. Umożliwi to

zmniejszanie zagrożenia podtopieniami, jak również zmniejszy skutki susz, a zwłaszcza suszy

glebowej. Należy również zwrócić uwagę na rosnącą presję ze strony człowieka.

Wzrost zagrożenia powodziowego, zwłaszcza w miejscowościach położnych na

terenach zagrożonych powodzią, powodować będzie także ubytek bezpiecznych, atrakcyjnych

terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Może to być jeden z nowych czynników

migracyjnych ludności. Ze zwiększaniem częstotliwości i długości występowania wysokich

stanów wód w rzekach wiąże się także zagrożenie podtopieniami związanymi z podnoszącym się

poziomem wód gruntowych, co ma swoje odzwierciedlenie na terenach przemysłowych.

Występujące w coraz mniejszych odstępach czasu susze, powodować będą w

najbliższych latach spadek produkcji rolniczej, a rolnicy – których głównym źródłem utrzymania

jest ziemia, borykać się mogą z problemem uzyskania satysfakcjonujących dochodów i być może

zmuszeni będą szukać zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.

Kluczowe obszary tematyczne z zakresu ochrona i zrównoważone gospodarowanie

zasobami wodnymi to:

- racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych (wielkość

zasobów i ich kształtowanie, zjawiska powodzi, suszy, deficyt wody);

- stosowanie nowych technologii w ochronie wód dla jakości środowiska i życia ludzi;

- naturalna i sztuczna retencja;

- dbałość o jakość wód powierzchniowych i podziemnych;

- projekty edukacyjne nastawione na zwiększenie zaangażowania obywateli w aktywną

ochronę środowiska wodnego.

RZGW w Poznaniu prowadzi monitoring sytuacji hydrologicznej w obszarze dorzecza.

Monitoring wód powierzchniowych realizuje WIOŚ zgodnie z Programem Monitoringu

Środowiska w województwie. Wykonawcą monitoringu wód podziemnych (chemicznego

i ilościowego) jest Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), której zadania realizowane są

przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG - PIB). Lokalny

system monitoringu wód uzupełniają także badania w ramach monitorowania stanu sieci

wodociągowej i wody ujmowanej na cele komunalne.

W ujęciu wieloletnim wyniki badań monitoringowych mają pokazywać, czy działania

proekologiczne podejmowane na terenie Gminy przynoszą wymierne efekty.

4.4.6 Analiza SWOT – gospodarowanie wodami

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie

wodami.
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Tabela 17. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- II klasa jakości wody w punkcie pomiarowym

nr 810,

- ciągła modernizacja infrastruktury (m.in. sieć

kanalizacyjna),

- ciągły monitoring WIOŚ w Łodzi stanu wód,

- umiarkowany stopień narażenia na suszę

JCWP

- zły stan wód wszystkich badanych JCWP,

- obszary narażone na niebezpieczeństwo

powodzi na obszarze gminy,

- obszary na których wystąpienie powodzi

jest prawdopodobne,

- duże narażenie rolnictwa na ryzyko

wystąpienia suszy,

- wysoki stopień narażenia na suszę

JCWPd nr 83

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- obserwowany wzrost zainteresowania

społeczeństwa problematyką gospodarowania

wodami oraz wzrost świadomości

ekologicznej,

- zwiększająca się świadomość i aktywność

władz w zakresie poprawy jakości wód.

- sanitacja obszarów wiejskich sąsiednich

jednostek administracyjnych,

- instrumenty prawne związane

z zagrożeniem powodzi, a także suszą,

- respektowanie postanowień dokumentów

wyższego szczebla

- dopływ zanieczyszczeń spoza Gminy,

- rosnące zagrożenie wystąpienia

ekstremalnych zjawisk np. krótkich,

nawalnych opadów, okresów

bezdeszczowych

- wykorzystanie rekreacyjne wód

Źródło: opracowanie własne

4.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawowe dane

Zgodnie z Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) do zadań

własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaopatrzenie w wodę

oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Na Rycinie poniżej zaprezentowano kontekst przestrzenny stopnia rozwinięcia sieci

wodno-kanalizacyjnej w powiecie łaskim. Spośród zaprezentowanych skal odniesienia gmina

Łask wypada najkorzystniej zarówno pod względem udziału osób korzystających z wodociągu jak

i z kanalizacji. Według danych GUS, z sieci wodociągowej korzysta blisko 90% osób, a z sieci

kanalizacyjnej blisko 2/3.
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Ryc. 25. Udział osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w powiecie łaskim w 2016 r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2016

Sieć wodociągową eksploatuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w

Łasku, tj. wodociąg w Ostrowie, Okupie oraz Bałuczu. Jest ona również sukcesywnie

rozbudowywana – w 2016 r. wybudowano 3 436 mb sieci, natomiast w roku 2017 – 1 619 mb.

Wykaz aktualnie obowiązujących pozwoleń na pobór wód podziemnych i

powierzchniowych przedstawia się zaś następująco – Tabela 18.

Tabela 18. Aktualnie obowiązujące pozwolenia na pobór wód podziemnych i powierzchniowych na

terenie gminy Łask

Nazwa ujęcia

(lokalizacja)

Właściciel/

użytkownik

Głębokość,

Wydajność

studni

Wielkość poboru wody,

rodzaj strefy ochrony

Nr decyzji, data wystawienia

i data wygaśnięcia

pozwolenia

Łask

ul. Matejki 16

dz. nr 392 obręb 18

m. Łask

Okręgowa

Spółdzielnia

Mleczarska

w Łasku

Q = 48,0 m3/h
80 374,5 m3/rok strefa

bezpośrednia

OS.6341.11.2011

18.04.2011 r.

30.04.2021 r.

dwa otwory Okup

Mały

ul. Akacjowa 40a

dz. nr 198

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

w Łasku

studnia

nr 1 i 2

Q = 56,9 m3/h

(każda)

102 565 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6341.76.2012

28.12.2012 r.

31.12.2022 r.

cztery otwory Łask

dz. nr 34/2

dz. nr 26/1

Ostrów

dz. nr 214/19

dz. nr 161/3

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

w Łasku

studnia A-1

Qe=100,2 m3/h

studnia A-2

Qe=91,8 m3/h

studnia A-3

Qe=100,9 m3/h

studnia A-4

Qe=210,8 m3/h

1 610 015 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6223-23/09

31.12.2009 r.

31.12.2019 r.
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m. Bałucz

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

w Łasku

Q = 75 m3/h
181 770 m3/rok

strefa bezpośrednia

EZ.6341.72.2016

12.01.2017 r.

24.01.2027 r.

dwa otwory

m. Gorczyn

dz. nr 100/915

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

w Łasku

studnia S-1

Qe=27,3 m3/h

studnia S-2

Qe=44,0 m3/h

103 333,0 m3/rok

pobór tylko z S-1

strefa bezpośrednia

OS.6223-25/09

04.01.2010 r.

04.01.2020 r.

Łask-Kolumna ul.

Przedwiośnie

nr 11

PZD

Pracowniczy

Ogród

Działkowy

w Łasku –

Kolumnie

Q = 10,40 m3/h
13 399 m3/rok

strefa bezpośrednia

EZ.6341.83.2014

05.02.2015 r.

31.01.2035 r.

m. Wronowice 25

dz. nr 400/2

dz. nr 400/1

Uprawa

Pieczarek

TENDERENDA

Magdalena

Tenderenda

studnia nr 1

Qe=9,0 m3/h

studnia nr 2

Qe=36,0 m3/h

24 090 m3/rok

strefa bezpośrednia

EZ.6341.78.2014

20.01.2015 r.

31.12.2034 r.

m. Wronowice 29

dz.nr 375/1
„SOLVITA” s.c. Q = 17,0 m3/h

60 206,75 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6223-12/10

30.06.2010 r.

30.06.2020 r.

Łask, ul.

Piekarnicza 2

dz. nr 276/1 obręb 2

m. Łask

„KOLWIN”

Sp. z o.o.
Q = 32,0 m3/h

18 853,0 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6223-27/09

22.01.2010 r.

22.01.2030 r.

m. Łask

PZD

Rodzinny Ogród

Działkowy

„ARKADIA”

w Łasku

Q = 9,0 m3/h -

OS.6223-22/08

05.01.2009 r.

31.12.2028 r.

Łask

ul.

Przemysłowa 21

Przedsiębiorstwo

MAGNUS

Qe=24,1 m3/h 6 077 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6223/13/2007

29.01.2008 r.

31.01.2023 r.

m. Teodory

m. Wola Łaska

Zakład

Wapienno-

Piaskowy

„SILIKATY”

S.A. Teodory

obecnie

Xella Polska Sp.

z o.o.

studnia nr 1a

Q = 20,0 m3/h

studnia nr 2

Q = 11,0 m3/h

68 748 m3/rok

strefa bezpośrednia

OS.6223/6/05

29.12.2005 r.

31.12.2025 r.

Łask, ul.

Przemysłowa 12,

dz.nr 55/21 obręb13

m. Łask

KASTOR S.A.
Qe=16,34 m3/h 2 520 m3/rok

strefa bezpośrednia

EZ.6341.84.2017

29.12.2017 r.

30.11.2037 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łasku

________________________
15 eksploatacja została zakończona: do 14 lipca 2013 r. mieszkańcy wsi Gorczyn, Mauryca, Sięganów i Zielęcice byli
zaopatrywani w wodę z ujęcia wody Gorczynie, a od 15 lipca 2013 r. z ujęcia w Łasku
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku jest natomiast

właścicielem trzech oczyszczalni:

- miejskiej oczyszczalni w Łasku,

- miejskiej oczyszczalni w Kolumnie,

- gminnej oczyszczalni w Kopyści.

Na obszarze gminy znajdują się także: zakładowa oczyszczalnia ścieków

w Aleksandrówku, której właścicielem jest STEC Spółka z o.o. Sp. komandytowa oraz

oczyszczalnia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Dodatkowo ścieki z trzech

podmiotów są także podczyszczane i odprowadzane do kanalizacji.

W Tabeli 19 przedstawiono aktualnie obowiązujące pozwolenia na wprowadzanie

oczyszczonych ścieków - bez odprowadzania wód z dróg na terenie gminy Łask.

Tabela 19. Aktualnie obowiązujące pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków - bez

odprowadzania wód z dróg na terenie gminy Łask

Nr decyzji

data wydania

data wygaśnięcia

Podmiot któremu

wydano pozwolenie
Wielkość zrzutu Odbiornik Rodzaj ścieków

EZ.6341.67.2016

28.12.2016 r.

31.12.2026 r.

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Łasku

2 920 000 m3/rok
rzeka Grabia komunalne

EZ.6341.63.2016

19.12.2016 r.

31.12.2026 r.

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Łasku

9 870 m3/rok
rów komunalne

EZ.6341.23.2013

19.11.2013 r.

31.12.2023 r.

Łaska Spółdzielnia

Mieszkaniowa

3 851,16 m3/rok
rzeka Grabia

opadowe

i roztopowe

EZ.6341.17.2015

24.06.2015 r.

31.05.2025 r.

Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska w Łasku
3 982 m3/rok rów

opadowe

i roztopowe

EZ.6341.7.2016

04.03.2016 r.

15.03.2026 r.

STEC Sp. z o.o. Sp.k. 21 900 m3/rok rów technologiczne

EZ.6341.28.2015

15.09.2015 r.

31.08.2019 r.

LOTOS Paliwa

Sp. z o.o.
6 570 m3/rok kanalizacja przemysłowe

EZ.6341.30.2016

25.10.2016 r.

30.09.2020 r.

CIRCLE K POLSKA

Sp. z o.o.
1 069,45 m3/rok kanalizacja przemysłowe

EZ.6341.79.2017

11.12.2017 r.

30.11.2021 r.

BP Europa SE

Spółka Europejska

Oddział w Polsce

8 103 m3/rok kanalizacja przemysłowe

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łasku

Na terenie gminy Łask do sieci kanalizacyjnej nie są podłączone następujące

miejscowości: Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice, Borszewice Cmentarne, Borszewice

Kolejowe, Borszewice Kościelne, Budy Stryjewskie, Gorczyn (rozpoczęcie inwestycji budowy

sieci kanalizacyjnej - 2018 r.), Grabina, Jabłonki, Karszew, Kolonia Bałucz, Kolonia Bilew,
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Krzucz, Łopatki, Łopatki-Cegielnia, Mauryca, Mikołajówek, Młynisko, Okup Mały, Okup Wielki,

Orchów-Wesółka, Ostrów (rozpoczęcie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej - 2018 r.),

Podłaszcze, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory,

Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe,

Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszew, Wydrzyn i Zielęcice.

Przepompownie ścieków na terenie gminy Łask zlokalizowane są w następujących

miejscach:

- Orchów dz. nr 621/1,

- Orchów dz. nr 395,

- Orchów dz. nr 462/6,

- Orchów dz. nr 393,

- Łask ul. Podleśna dz. nr 133/2,

- Łask ul. Zielona dz. nr 36/2,

- Łask ul. Żeromskiego dz. nr 9/2,

- Łask ul. Błękitna 70,

- Łask ul. Narutowicza dz. nr 320,

- Łask ul. Konopnickiej 33,

- Łask ul. Leśników Polskich 1,

- Łask ul. Cicha 1/2,

- Łask ul. Kilińskiego 4,

- Łask ul. Żeromskiego 63 dz. nr 29/4,

- Łask ul. Łąkowa dz. nr 277,

- Wronowice dz. nr 5/1,

- Wronowice dz. nr 300,

- Wronowice ul. Kanarkowa 985,

- Wola Łaska dz. nr 106,

- Kopyść dz. nr 374/3.

Punkt zlewny ścieków dowożonych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków

w Łasku przy ul. Kilińskiego 102a.

Na terenie gminy Łask funkcjonuje także sieć kanalizacji deszczowej, w jej posiadaniu i

zarządzaniu jest Gmina Łask reprezentowana przez Burmistrza Łasku.

Oczyszczalnia ścieków w Łasku zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 102a – w chwili

obecnej jest w trakcie modernizacji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja

oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”,

tj. Zadanie 1. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku”. Zadanie to obejmuje

zwiększenie przepustowości obiektu z Qśrd - 6 000 m3/d do Qśrd - 8 000 m3/d, kompleksowe

rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej

produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie

wydajności oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków.

Prace budowalne rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. i trwają nadal.

Odległość oczyszczalni ścieków od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi około

150 m, natomiast od centrum miasta około 3,5 km. Problemy „zapachowe” występujące obecnie

mają ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu modernizacji oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Łasku-Kolumnie zlokalizowana jest przy ul. Modrzewiowej na
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działce nr 254/4, o powierzchni 0,2074 ha. Ścieki na terenie obsługiwanym przez oczyszczalnię

ścieków w Kolumnie odprowadzane są systemem kanalizacji rozdzielczej poprzez kanał sanitarny.

Długość funkcjonującej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 8,3 km. Ścieki komunalne do

oczyszczalni dopływają dwoma niezależnymi kolektorami grawitacyjnymi Ø200 mm, poprzez

system studzienek rewizyjnych. Pierwszym kolektorem dopływają ścieki z ulicy: Gdańskiej,

Komuny Paryskiej, Leśnej, Letniej, Łanowej, Modrzewiowej, Torowej, Wileńskiej i

Zakopiańskiej, natomiast drugim kolektorem dopływają ścieki z ulicy: Iglastej, Kolonijnej,

Sadowej, Sandomierskiej, Sejmowej, Toruńskiej i Zagajnikowej. Oczyszczanie ścieków

prowadzone jest w oparciu o biologiczny sposób usuwania zanieczyszczeń metodą osadu

czynnego, z biologicznym usuwaniem związków azotu i fosforu. Ścieki surowe dopływają do

przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Następnie z komory

czerpnej przepompowni ścieków przetłaczane są za pomocą pomp do komory denitryfikacji w

budynku technologicznym. W komorze denitryfikacji przebiega proces usuwania związków azotu

w warunkach anoksycznych (niedotlenionych). Komora wykonana jest w postaci zbiornika

żelbetonowego o wymiarach 3,0 m x 5,2 m, wysokości 2,1 m, o pojemności czynnej Vcz = 32,76

m3 i wyposażona jest w mieszadło. Stężenie tlenu w komorze utrzymywane jest na poziomie 0,5

mgO2/dm3. Do komory denitryfikacji recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacyjnej, które

zawierają azotany oraz osad z osadnika wtórnego w celu zapewnienia odpowiedniego stężenia

osadu czynnego w komorze. W procesie denitryfikacji w wyniku działania bakterii

heterotroficznych z grupy Aerobacter, Bacillus, przy jednoczesnym dostarczaniu substancji

pokarmowych (zanieczyszczeń), następuje redukcja azotanów do azotu gazowego. Z komory

denitryfikacji ścieki dopływają do komory nitryfikacji, w której panują warunki tlenowe. Komora

wykonana jest w postaci zbiornika żelbetonowego o wymiarach 5,15 m x 5,15 m, wysokości 3,0

m, o pojemności czynnej Vcz = 79,6 m3 i wyposażona jest w pompę zatapialną służącą do

recyrkulacji wewnętrznej ścieków do komory denitryfikacji oraz system napowietrzający w

postaci dyfuzorów zamontowanych na dnie komory. Stężenie tlenu w komorze utrzymywane jest

na poziomie 2,5 – 3,0 mgO2/dm3. Mikroorganizmy tworzące osad czynny absorbują

zanieczyszczenia organiczne i mineralizują je na skutek zachodzących procesów metabolizmu.

Podczas rozkładu związków organicznych do substancji prostych CO2 i H2O przez bakterie

tlenowe, w komorze następuje utlenianie związków azotowych (nitryfikacja). W komorze

nitryfikacji oprócz usuwania związków węgla i azotu następuje również usuwanie fosforu poprzez

wbudowanie go w biomasę mikroorganizmów osadu czynnego. Z komory nitryfikacji mieszanina

ścieków oczyszczonych i osadu czynnego odpływa do jednego osadnika wtórnego

zlokalizowanego poza budynkiem technologicznym. Pionowy osadnik wtórny wykonany został w

postaci żelbetonowego zbiornika, o rzucie prostokątnym, z dwoma lejami osadowymi w kształcie

stożka. Wymiary osadnika: 2,1 m x 4,1 m, głębokość 4,2 m, głębokość części przepływowej 2,8

m, części osadowej (leja osadowego) 1,4 m, pojemność części przepływowej V = 22,4 m2. W

trakcie powolnego przepływu ścieków przez osadnik, w procesie sedymentacji, następuje

oddzielenie ścieków od osadu. Osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny opada na dno

osadnika, do lejów osadowych. W leju następuje zagęszczenie osadu, który recyrkulowany jest do

komory denitryfikacji, natomiast osad nadmierny usuwany jest do zbiornika zagęszczania i

magazynowania osadu. Zbiornik osadu nadmiernego wykonany jest w postaci walca, z kręgów

betonowych Ø2000 mm, o głębokości 2,37 m. Pozbawione zawiesin ścieki, poprzez przelewy

wpływają do koryta zbiorczego, a następnie do studzienki Ø1000 mm za osadnikiem wtórnym,

skąd odpływają kolektorem grawitacyjnym do odbiornika, którym jest rzeka Pałusznica, będąca

prawostronnym dopływem rzeki Grabi.
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Oczyszczalnia ścieków ze względu na zły stan techniczny zostanie wyłączona z

eksploatacji, planowany okres wyłączenia – koniec roku 2018. Ścieki obecnie dopływające do

oczyszczalni zostaną przekierowane do oczyszczalni ścieków w Łasku przy ul. Kilińskiego 102a

poprzez wybudowanie na terenie oczyszczalni przepompowni ścieków oraz kanału tłocznego –

prace wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” tj. Zadanie 2. „Rozbudowa systemu

kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z

pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji

oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna”.

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Kopyści zlokalizowana na dz. nr 374/3 – ze

względu na zły stan techniczny została wyłączona z eksploatacji w dniu 05.02.2018 r., ścieki z

miejscowości Kopyść zostały przekierowane do oczyszczalni ścieków w Łasku przy ul.

Kilińskiego 102a poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków i

odcinka sieci kanalizacyjnej. Inwestycja wykonana została ze środków własnych

przedsiębiorstwa.

W 2016 roku wybudowano 153,5 mb sieci kanalizacyjnej, a w roku 2017 – 43,5 mb.

Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Łask wg danych GUS wynosi 361

szt. (stan na 31.12.2016 r.). Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków natomiast wg danych

GUS wynosi 165 szt. (stan na 31.12.2016 r.). Liczba zbiorników bezodpływowych z roku na rok

maleje, natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni sytuacja jest odwrotna. Na kolejnej

Rycinie zobrazowano to zjawisko.

Ryc. 26. Zmiana liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łask na

przestrzeni lat 2013-2016
źródło: GUS, 2013-2016

Uchwałą nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

wyznaczono także aglomerację kanalizacyjną Łask16, zmienioną następnie Uchwałą

nr XXXVII/482/17 z dnia 28 kwietnia 2018 r.17W najbliższych latach planuje się skanalizować teren

objęty aglomeracją oraz sołectwa wokół aglomeracji, a także doprowadzić wodociąg do Rokitnicy.

_________________________
16 http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2015/678/
17 http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/2395/
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4.5.1 Eksploatacja wodociągów oraz monitoring jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w roku 2017 dokonał oceny jakości

wody z wodociągów publicznych w Bałuczu 23B, Ostrowie oraz Okupie Małym,

ul. Akacjowa 40A. We wszystkich przypadkach stwierdzono przydatności wody do spożycia przez

ludzi – zostały tym samym spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W kolejnej Tabeli przedstawiono także dane dotyczące eksploatacji wodociągów na terenie

gminy Łask w latach 2016-2017.

Tabela 20. Zestawienie o wodociągach za rok 2016 i 2017

Parametr Jednostka
Rok

Ocena
2016 2017

woda pobrana z ujęć - razem dam3 1 376,9 1 256,4 +

woda dostarczona

(zużycie wody) - razem
dam3 949,5 915,5 +

Liczba przyłączy prowadzących do

budynków i innych obiektów -

wodociąg

szt. 5 954 6 067 +

długość

czynnej

sieci

magistralnej

(przesyłowej)
km 15,5 15,5 o

rozdzielczej (bez

przyłączy)
km 224,9 226,6 +

przyłącza do sieci wodociągowej od

budynków mieszkalnych

i zbiorowego zamieszkania

szt. 5 195 5 303 +

liczba awarii sieci

wodociągowej
szt. 9 23 -

Źródło: MPWiK w Łasku, 2016-2017

Wnioski

Sieć wodociągowa w gminie spełnia wymagania w zakresie przydatności do spożycia

przez ludzi i jest sukcesywnie rozwijana, co należy oceniać pozytywnie. Zużycie wody w roku

2017 – w stosunku do roku poprzedniego zmalało – fakt ten również należy ocenić pozytywnie.

Niezbędne są jednak działania polegające na eliminacji awarii sieci wodociągowej oraz budowy

nowych odcinków sieci.

4.5.2 Monitoring oczyszczalni ścieków

W Tabeli 21 zestawiono dane dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Łask za lata 2016-2017.

Tabela 21. Zestawienie o kanalizacji za rok 2016 i 2017 w gminie Łask - ogółem
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Parametr Jednostka
Rok

Ocena
2016 2017

długość czynnej sieci sanitarnej

(bez przykanalików)
km 85,3 85,3 o

liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od

budynków mieszkalnych i zbiorowego

zamieszkania i zbiorowego zamieszkania

szt. 2 718 2 756 +

liczba awarii sieci kanalizacyjnej szt. 33 48 -

ścieki

odprowadzone

razem dam3 490,9 486,2 +/-

od jednostek

działalności

produkcyjnej

(przedsiębiorstw,

zakładów

przemysłowych,

budownictwa,

transportu itp.)

dam3 106,8 111,6 +/-

Liczba przyłączy prowadzących do

budynków

i innych obiektów - kanalizacja

szt. 2 761 2 801 +

Źródło: MPWiK w Łasku, 2016-2017

Kolejna zaś Tabela prezentuje dane dotyczące poszczególnych oczyszczalni z terenu

gminy Łask.

Tabela 22. Zestawienie o kanalizacji za rok 2016 i 2017 r. w gminie Łask – w podziale na

poszczególne oczyszczalnie

Oczyszczalnia Parametr Jednostka

Rok

Stosunek

ładunków

zanieczyszczeń

odprowadzonych

do odbiornika w

stosunku do

dopływających do

oczyszczalni (w

%)

Oce

na

2016 2017 2016 2017

Oczyszczalnia

Łask

Ścieki dopływające do oczyszczalni dam3 1 239 1 272 - - +

Ładunki

zanieczyszczeń

BZT5

dopływających do

oczyszczalni

kg/rok

338 607 415 395

5,00 5,28 -
odprowadzonych

do odbiornika
16 935 21 935

ChZT

(metodą

dwuchromia

nową)

dopływających do

oczyszczalni
921 584 989 727

8,83 11,02 -
odprowadzonych

do odbiornika
81 353 109 078

Zawiesiny dopływających do 325 092 364 950 6,07 7,40 -
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oczyszczalni

odprowadzonych

do odbiornika
19 722 27 022

Azot ogólny

dopływających do

oczyszczalni
111 940 103 737

17,76 9,29 +
odprowadzonych

do odbiornika
19 883 9 639

Fosfor

ogólny

dopływających do

oczyszczalni
20 255 18 095

13,03 12,65 +
odprowadzonych

do odbiornika
2 639 2 289

Szacunek liczby ludności korzystającej z

oczyszczalni ścieków
osoby 18 660 18 695 - - +

Oczyszczalnia

Kopyść

Ścieki dopływające do oczyszczalni dam3 8 7 - - -

Ładunki

zanieczyszczeń
BZT5

dopływających do

oczyszczalni
kg/rok

2 355 2 181

4,20 4,86 -
odprowadzonych

do odbiornika
99 106

Ładunki

zanieczyszczeń

ChZT

(metodą

dwuchromia

nową)

dopływających do

oczyszczalni

kg/rok

7 055 5 241

6,19 8,83 -
odprowadzonych

do odbiornika
437 463

Zawiesiny

dopływających do

oczyszczalni
2 378 1 945

5,42 6,32 -
odprowadzonych

do odbiornika
129 123

Azot ogólny

dopływających do

oczyszczalni
b.d. b.d.

- - b.d.
odprowadzonych

do odbiornika
b.d. b.d.

Fosfor

ogólny

dopływających do

oczyszczalni
b.d. b.d.

- - b.d.
odprowadzonych

do odbiornika
b.d. b.d.

Szacunek liczby ludności korzystającej z

oczyszczalni ścieków
osoby 250 250 - - o

Oczyszczalnia

Kolumna

Ścieki dopływające do oczyszczalni dam3 35 32 - - -

Ładunki

zanieczyszczeń

BZT5

dopływających do

oczyszczalni

kg/rok

13 556 11 849

3,68 3,78 -
odprowadzonych

do odbiornika
499 448

ChZT

(metodą

dwuchromia

nową)

dopływających do

oczyszczalni
30 977 26 853

7,44 7,69 -
odprowadzonych

do odbiornika
2 304 2 064
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Oczyszczalnia

Kolumna

Ładunki

zanieczyszczeń

Zawiesiny

dopływających do

oczyszczalni

kg/rok

11 457 8 263

5,50 6,20 -
odprowadzonych

do odbiornika
630 512

Azot ogólny

dopływających do

oczyszczalni
b.d. b.d.

- - b.d.
odprowadzonych

do odbiornika
b.d. b.d.

Fosfor

ogólny

dopływających do

oczyszczalni
b.d. b.d.

- - b.d.
odprowadzonych

do odbiornika
b.d. b.d.

Szacunek liczby ludności korzystającej z

oczyszczalni ścieków
osoby 600 605 - - +

Źródło: MPWiK w Łasku, 2016-2017

Wnioski

Sieć kanalizacyjna w gminie Łask jest sukcesywnie rozwijana. Wzrasta m.in. liczba

przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.

Niepokoi jednak wzrastająca liczba awarii sieci kanalizacyjnej, a także wydajność pracy

oczyszczalni wyrażona poprzez np. stosunek ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych do

odbiornika w stosunku do dopływających do oczyszczalni. Sieć kanalizacyjna musi być

w najbliższych latach modernizowana i rozwijana.

4.5.3 Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście zagadnień horyzontalnych

Zmiany klimatu – wzrastająca temperatura oraz zwiększenie intensywności deszczy

nawalnych będzie skutkować koniecznością dostosowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w

Gminie. Sieć musi zostać przygotowana do odbioru gwałtownie przybierającej ilości wody

opadowej, aby nie doprowadzać do lokalnych podtopień. Ponadto żywiołowa urbanizacja

powoduje, że nowe osiedla powstają bez wyposażenia w sprawny system odwodnienia.

Najgroźniejsza w skutkach jest ich lokalizacja na terenach bezodpływowych, przy braku systemu

odwadniania.

Susze wiążą się także z długimi okresami bezopadowymi skutkującymi zarówno spadkiem

wilgotności gleby w wyniku intensywnego parowania, jak i obniżeniem się przepływów w

rzekach i zwierciadła wód podziemnych. Z reguły ten drugi przypadek rzadko wpływa na

trudności z zaopatrzeniem w wodę do celów komunalnych, gdyż ujęcia wody są na ogół

bezpieczne. Zwykle takie sytuacje skutkują ograniczeniem zużycia wody dla celów komunalnych,

jednak nie wpływają na ograniczenie produkcji i działania kluczowych systemów. Spadek

wilgotności gleby odbija się jednak przede wszystkim na zieleni miejskiej i ogranicza możliwości

łagodzenia wpływu wysokich temperatur. Ogólnie istnieją dwie możliwości adaptacji do

niedostatku wody – poprzez zmniejszenie zużycia wody lub zwiększenie podaży. Biorąc pod

uwagę niewielkie zasoby wodne kraju, zwiększenie podaży wody na dużą skalę jest niemożliwe.

W warunkach Gminy sytuację może poprawić zmniejszanie zużycia wody, m.in. poprzez

zmniejszenie wodochłonności produkcji, wprowadzanie mechanizmów finansowych
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sprzyjających oszczędności wody a także uszczelnienie systemów wodociągowych w celu

ograniczenia strat w sieci.

Działania edukacyjnie w takim wypadku ukierunkowane powinny być na:

- racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych - deficyt wody,

- rolę infrastruktury wodno-ściekowej i nowych technologii w ochronie wód dla jakości

środowiska i życia ludzi (gospodarka wodno – ściekowa, systemy odbioru i oczyszczania

ścieków, przydomowe oczyszczalnie),

- sposoby oszczędzania wody i dbałość o jej jakość.

Jeśli chodzi zaś o monitoring środowiska – Prowadzący zakład wodociągowo

kanalizacyjny (w tym przypadku MPWiK w Łasku) oraz zakłady przemysłowe są zobowiązani do

wykonania systematycznych badań jakości wody i ścieków. Wyniki tych badań przekazywane są

następnie właściwym organom, w tym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

4.5.4 Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka

wodno-ściekowa.

Tabela 23. Analiza SWOT – gospodarka wodno-ściekowa

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- stwierdzenie przydatności do spożycia

przez ludzi wody dostarczanej z

wodociągów publicznych na terenie

gminy,

- rozwój sieci kanalizacyjnej i

wodociągowej,

- wzrost liczby mieszkańców

korzystających z sieci,

- spadek zużycia wody,

- duży udział zwodociągowania i

skanalizowania gminy w stosunku do

innych w powiecie łaskim

- malejąca liczba zbiorników

bezodpływowych przy wzrastającej

liczbie przydomowych oczyszczalni

- wzrastająca liczba awarii sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej,

- malejąca ilość ścieków

odprowadzonych do kanalizacji,

- wyłączenie z eksploatacji

oczyszczalni

w Kopyści,

- planowane na koniec roku wyłączenie

oczyszczalni w Kolumnie,

- malejąca sprawność oczyszczalni

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- możliwości pozyskania dofinansowania

na realizację inwestycji z zakresu

budowy kanalizacji oraz wymiany

zbiorników bezodpływowych na

przydomowe oczyszczalnie

- brak świadomości poszczególnych

właścicieli nieruchomości skutkujący

niewłaściwym zagospodarowaniem

powstałych nieczystości ciekłych,

- brak uzasadnienia ekonomicznego do

budowy sieci kanalizacyjnej na

obszarach o małej gęstości

zaludnienia

Źródło: opracowanie własne
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4.6 Zasoby geologiczne

Podstawowe dane18

Zgodnie z podziałem Kondrackiego, gmina Łask położona jest w całości na obszarze

Wysoczyzny Łaskiej. Rzeźba terenu jest raczej mało zróżnicowana. Najniżej położona jest dolina

Grabi – około 165 m n.p.m. Najwyżej zaś położone są tereny wokół wsi Ulejów – teren wznosi się

w tym miejscu nieco ponad 200 m n.p.m. Poniżej zaprezentowano lokalizację gminy Łask na tle

mezoregionów oraz mapy hipsometrycznej województwa łódzkiego.

Ryc. 27. Położenie gminy Łask na tle mezoregionów i mapy hipsometrycznej województwa łódzkiego
źródło: opracowanie własne na podstawie danych nmt oraz PIG

Pod względem geologicznym gmina Łask położona jest w obrębie jednostki tektonicznej

zwanej synklinorium szczecińsko – mogileńsko – łódzko – miechowskim, a dokładnie w obrębie

Niecki Łódzkiej. Najstarsze utwory budują osady mezozoiczne. Stwierdzone przy pomocy

otworów wiertniczych należą do kredy górnej – kampanu i mastrychtu. Utwory kampanu

wykształcone są w postaci wapieni, wapieni marglistych i margli. Ich miąższość wynosi około 400

m. Utwory mastrychtu tworzą wapienie, margle, margle piaszczyste, piaskowce wapniste,

piaskowce margliste. Miąższość tych utworów wynosi około 120 m. Osady trzeciorzędowe

nawiercone na terenie gminy występują w sposób nieciągły i reprezentowane są przez piaski

kwarcowe, mułki i iły. Osady trzeciorzędowe zostały nawiercone zaledwie trzema otworami:

Podłaszcze, Łask i Borszewice. Reprezentowane są przez piaski kwarcowe, mułki i iły, niekiedy z

pyłem węglowym i lignitem. Trzeciorzędowe serie są rezultatem akumulacji w zbiornikach

śródlądowych. Osady czwartorzędowe występują na powierzchni całej gminy. Cechuje je duża

zmienność miąższości, co spowodowane jest urozmaiconą rzeźbą podłoża kredowego. W

przewadze utwory czwartorzędowe zalegają bowiem bezpośrednio na utworach kredowych.

Gminę Łask objęły zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie.

__________________________
18 częściowo na podstawie danych zawartych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata
2018-2021 dla Gminy Łask
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Największe znaczenie w budowie geologicznej odegrały zlodowacenia środkowopolskie

(zlodowacenie Odry i zlodowacenie Warty). Z tego okresu pochodzi większość utworów

powierzchniowych oraz większość form morfologicznych. Rzeźba podłoża w znacznym stopniu

decyduje o miąższości utworów czwartorzędowych. W obrębie doliny Grabi miąższość utworów

czwartorzędowych wynosi 1,5-15 m, natomiast na wysoczyźnie 11-58 m.

Zlodowacenie warty objęło swym zasięgiem cały obszar gminy. W tym czasie powstały

wysoczyzny morenowe. W części północnej, środkowej i południowo- wschodniej gminy

powierzchnie wysoczyzny pokrywają piaski zwałowe i piaski wodnolodowcowe zalegające na

glinach. Znaczne powierzchnie środkowej i wschodniej części gminy budują gliny zwałowe.

Utwory te występują także w podłożu utworów piaszczystych prawie na całym terenie gminy.

Miąższość glin jest zróżnicowana i sięga od 1 do 23 m.

Miąższość czwartorzędu jest bardzo zróżnicowana w różnych częściach gminy. Różnice

występują nawet w granicach miasta Łask, gdzie w rejonie ul. Konopnickiej czwartorzędu nie

przewiercono do głębokości 57 m, przy ul. Warszawskiej (Zakład Prefabrykatów) już na

głębokości 30 m występują utwory kredowe, a w Kolumnie przy ul. Brzeźnej kreda występuje na

głębokości 36 m.

Na obszarze gminy Łask miąższość czwartorzędu wynosi:

- na wschód od miasta w Woli Łaskiej – około 40 m, ale już dalej w Ostrowie – 11-25 m i w

Rokitnicy – około 30 m,

- na północ od miasta w Wiewiórczynie - około 30 m i we Wronowicach – więcej niż

45 m ppt,

- na zachód od miasta w Orchowie – więcej niż 46 m (nie przewiercony) i w Okupie Małym –

więcej niż 51 m,

- na południe od miasta w Gorczynie - około 80 m i w Łopatkach - więcej niż 51 m (nie

przewiercony).

W dolinie rzek Grabi, Pałusznicy i Końskiej Strugi występują najmłodsze osady

holoceńskie w postaci serii piasków rzecznych drobno- i średnioziarnistych oraz torfów.

Miąższość piasków wynosi 1,5-13 m, natomiast miąższość torfów jest niewielka, dochodząca 0,5-

4 m. Na przełomie plejstocenu i holocenu na znaczeniu przybrały procesy eoliczne, które

doprowadziły do powstania form wydmowych w postaci pagórków i wałów wydmowych. Formy

te zbudowane są przede wszystkim z piasków drobnoziarnistych różnej miąższości, dochodzącej

do 15 m (południowo-wschodni fragment gminy).

Utwory antropogeniczne budują grunty mineralne i organiczne z domieszkami gruzów i

odpadów. Występują one głównie w granicach administracyjnych miasta Łask, a ich miąższość

waha się od 0,5 do 3,0 m.

4.6.1 Złoża kopalin, obszary i tereny górnicze

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Państwowy Instytut Geologiczny, na terenie

gminy występuje pięć złóż. Wszystkie są złożami kruszyw naturalnych:

1. Bałucz II.

2. Ulejów.

3. Wronowice I.

4. Wronowice II.
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5. Aleksandrówek II.

Wstępnie rozpoznane jest również złoże Orchów I, ale brak jest w chwili obecnej koncesji

na wydobycie.

Tereny udokumentowanych złóż surowców powinny podlegać ochronie przed

zagospodarowaniem innym niż służące eksploatacji zawartych w nich zasobów. Powinno się także

eliminować nielegalną eksploatację kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej

bonitacji gleb, terenach chronionych, leśnych i terenach o wysokich walorach krajobrazowych, a

także uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego złóż nie

eksploatowanych.

Lista aktualnie obowiązujących koncesji na terenie gminy Łask obejmuje: Aleksandrówek

II, Ulejów oraz Bałucz II. Podstawowe informacje oraz ich lokalizacje zawarto w Tabeli 24 oraz

na Rycinie 28.

Tabela 24. Aktualnie obowiązujące koncesje na terenie Gminy Łask

Nazwa terenu

górniczego
Data ważności Nr decyzji Wydający decyzję

Aleksandrówek II 2040-12-31
RŚV.7422.99.2015.A

W
Marszałek Województwa Łódzkiego

Ulejów 2023-12-31 OS.751-3-1/08 Starosta Łaski

Bałucz II 2030-12-31 RŚV.7422.35.2017.AR Marszałek Województwa Łódzkiego

źródło: PIG, 2017
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Ryc. 28. Obszary górnicze położone na terenie gminy Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG

4.6.2 Osuwiska

Jak wspomniano wcześniej obszar gminy Łask charakteryzuje się raczej mało

urozmaiconą rzeźbą terenu, wobec czego wolny jest od zagrożeń związanych z ruchami

masowymi. Potwierdzają to dane PIG, zgodnie z którymi na obszarze gminy nie ma obszarów

predysponowanych do występowania ruchów masowych (Rycina 29).

Starosta Łaski nie prowadził i założył dotychczas rejestru terenów zagrożonych ruchami

masowymi. Dodatkowo, w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, nie występują również przesłanki,

aby obszary takie można było ustalić w oparciu o badania geologiczno-inżynierskie,

hydrogeologiczne, geotechniczne i geofizyczne.
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Ryc. 29. Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych na tle gminy Łask i województwa

łódzkiego
źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG, 2017

4.6.3 Zasoby geologiczne w kontekście zagadnień horyzontalnych

Z punktu widzenia interesów Gminy gospodarka zasobami geologicznymi powinna zostać

ujęta w wieloletni plan służący prowadzeniu przemyślanej, długookresowej polityki eksploatacji

zasobów kopalin i efektywnego wykorzystania środowiska geologicznego. Kluczowe znaczenie

ma kontynuowanie rozpoznania występowania surowców energetycznych i stworzenie

możliwości ich eksploatacji na terenie gminy oraz wskazanie złóż strategicznych. Pozwoli to

zapewnić im ochronę przed działaniami, które mogłyby uniemożliwić ich wydobycie, a także

pozwoli rozważyć przeznaczenie tego terenu wyłącznie na cele związane z jego rozpoznawaniem i

eksploatacją. Ochroną taką należy obejmować także te złoża, których eksploatacja jest w chwili

obecnej nieekonomiczna lub grozi znacznymi kosztami środowiskowymi, gdyż należy założyć, że

wraz z rozwojem technologii ich eksploatacja stanie się opłacalna i nieszkodliwa dla środowiska.

Podstawowym mechanizmem w tym zakresie jest uwzględnienie w dokumentach planistycznych

(m.in. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) informacji o

udokumentowanych złożach kopalin. Udokumentowane złoża o charakterze strategicznym

powinny zostać objęte szczególną ochroną przed zabudową infrastrukturalną, która uniemożliwi

korzystanie z ich zasobów w przyszłości.

Zagospodarowanie terenu na cele budowlane lub zamierzone przeznaczanie terenu w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na takie cele jest najpoważniejszym

ograniczeniem dostępu do złóż, wykluczającym nieraz możliwość ich wykorzystania.

Zagrożeniem jest także planowanie inwestycji, zwłaszcza o znaczeniu ponadlokalnym, które nie

uwzględnia faktu występowania złóż. W przypadku wielu złóż kopalin eksploatowanych

odkrywkowo ograniczeniem rozwoju eksploatacji są wymagania ochrony wód podziemnych. W

szczególności dotyczy to złóż, których eksploatacja wymaga odwadniania, a położonych na

terenie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) lub zbiorników wód użytkowych.
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Zagrożenie może także stanowić transport (hałas i zanieczyszczenie powietrza).

Silna opozycja przeciw zagospodarowaniu złóż występująca często także na szczeblu

samorządowych władz lokalnych – nie zawsze jest jednak w sposób racjonalny uzasadniona.

Istotną rolę odgrywa niska świadomość mieszkańców nierozumiejących potrzeby eksploatacji złóż

jako źródła podstawowych surowców mineralnych koniecznych do prowadzenia działalności

gospodarczej. Brak podstawowej wiedzy o roli gospodarczej surowców mineralnych i

rzeczywistym oddziaływaniu ich eksploatacji na środowisko jest źródłem często irracjonalnych

obaw i negatywnych postaw wobec prób podejmowania działalności górniczej. Niezbędne jest

kształtowanie opinii publicznej poprzez podjęcie działań polegających na właściwym

przedstawianiu problematyki surowcowej.

Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany

przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni

ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów

poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze. Natomiast

organ koncesyjny widząc ewentualne zagrożenie dla wód podziemnych, celem ich ochrony, na

etapie rozpoznania złoża przy rozpatrywaniu wniosku o koncesję na poszukiwanie lub

rozpoznanie złoża, ma możliwość wniesienia stosownych uwag i zastrzeżeń do treści projektu

prac geologicznych. Na etapie koncesji na wydobywanie kopaliny, organ koncesyjny może swoje

uwagi i zastrzeżenia w zakresie ochrony wód podziemnych zawrzeć w decyzji koncesyjnej. Jeśli

powinny być wykonane badania hydrogeologiczne należy określić ich zakres. Zakres badań

hydrogeologicznych powinien zapewnić właściwe ustalenie tła hydrochemicznego i

hydrodynamiki wód w rejonie obiektu, w tym kierunku spływu wód i wielkości spadku

hydraulicznego. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca warunki hydrogeologiczne w rejonie

takich obiektów powinna określać sposób prowadzenia monitoringu wód podziemnych, w tym:

częstotliwość dokonywania okresowych pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, zakres

badań laboratoryjnych oraz formę dokumentowania wyników.

4.6.4 Analiza SWOT – zasoby geologiczne

W kolejnej Tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby

geologiczne.

Tabela 25. Analiza SWOT – zasoby geologiczne

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- występowanie złóż surowców

mineralnych,

- brak obszarów predysponowanych do

występowania ruchów masowych

- eksploatacja na terenie gminy złóż,

- małe zróżnicowanie zasobów –

jedynie złoża kruszyw naturalnych na

terenie gminy

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- działania Państwowego Instytutu

Geologicznego oraz Urzędu Górniczego,

- rekultywacja obszarów zdegradowanych

- mogące się ujawnić historyczne

zanieczyszczania powierzchni ziemi,

- rosnące zapotrzebowanie na

eksploatację kopalin

Źródło: opracowanie własne
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4.7 Gleby

Podstawowe dane19

Gmina Łask posiada korzystną rzeźbę terenu pod kątem prowadzenia działalności

rolniczej, ale gleby są raczej mało urodzajne. Klasy bonitacyjne gruntów zaprezentowano

w Tabeli 26. Na Rycinie 30 zaprezentowano również udział poszczególnych klas bonitacyjnych

gruntów ornych.

Tabela 26. Klasy bonitacyjne gruntów w gminie Łask

grunty orne –

R
ha łąki – Ł ha

Pastwiska –

Ps
ha lasy – Ls ha

I 0 I 0 I 0 I 0

II 0 II 0 II 0 II 0

IIIa 114
III 0 III 12 III 24

IIIb 691

IVa 1 695
IV 80 IV 156 IV 79

IVb 838

V 2 215 V 559 V 606 V 1 012

VI 2 149 VI 89 VI 154 VI 356

suma 7 702 suma 728 suma 928 suma 1 471

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łasku, 2018

Ryc. 30. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gruntów ornych w gminie Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Łasku, 2018

Najlepsze gleby występujące gminie, to gleby brunatne wytworzone na glinach lekkich,

średnich lub ciężkich, miejscami pylastych (IIIa i IIIb klasa bonitacyjna gleb). Należą one do

pszennego dobrego kompleksu przydatności rolniczej gleb (kompleks 2) oraz do żytniego bardzo

dobrego kompleksu przydatności rolniczej gleb (kompleks 4). Charakteryzują się wysoką

zawartością substancji pokarmowych i korzystnymi warunkami wodno-powietrznymi. Występują

w południowej (Sięganów, Łopatki, Gorczyn, Wola Łaska), środkowej (Borszewice, Wola

Stryjewska, Wronowice, Orchów, Okup Wielki), a także niewielkim fragmentem w północnej

(Wrzeszczewice) części gminy.

_________________
19 częściowo na podstawie danych zawartych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata
2018-2021 dla Gminy Łask
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Korzystnymi dla produkcji rolniczej glebami są też gleby brunatne i czarne ziemie

należące do IVa i IVb klasy bonitacyjnej. Należą one do kompleksu przydatności rolniczej

żytniego słabego (kompleks 6). Wytworzone zostały na piaskach gliniastych zalegających na

glinach lekkich lub średnich. Występują na obszarze całej gminy, przede wszystkim w sołectwach:

Wrzeszczewice, Stryje Paskowe, Bałucz, Anielin, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Wydrzyn,

Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Okup Wielki, Zielęcice, Sięganów, Łopatki, Gorczyn, Wola

Łaska.

Do gleb o mało korzystnych warunkach dla produkcji rolnej należą gleby piaszczyste. Są

to przede wszystkim gleby bielicowe wytworzone na piaskach słabo gliniastych, rzadziej piaskach

gliniastych lekkich zalegających na piasku luźnym. Należą do V klasy bonitacyjnej gleb. Również

występują na całym obszarze gminy. Gleby te tworzą kompleksy żytnie bardzo słabe (kompleks 7)

oraz zbożowo pastewne (kompleks 9). Cechuje je duża przepuszczalność i niska zasobność w

składniki pokarmowe.

Najsłabszymi i najmniej korzystnymi glebami dla produkcji rolnej są gleby brunatne

wyługowane na piaskach luźnych VI klasy bonitacyjnej.

Na obszarze dolin rzecznych i w obniżeniach terenu spotyka się gleby hydrogeniczne

pobagienne (murszowe), hydrogeniczne bagienne (torfowe, torfowo - mułowe) i gleby napływowe

aluwialne (mady). Gleby hydrogeniczne i napływowe wykorzystywane są jako użytki zielone

słabe i bardzo słabe (użytki zielone V i VI klasy).

Wiodącą produkcją żywności jest uprawa zbóż i ziemniaka. Jednak w krajobrazie wsi

Gorczyn i Łopatki (południowa część gminy) dominują sady, co jest związane z prowadzonymi na

większą skalę uprawami ogrodniczymi. Przy rozdrobnionej strukturze gospodarstw (średnia

wielkość 5,3 ha) daje to ekstensywną, drobno towarową produkcję.

4.7.1 Jakość gleb oraz zagrożenia

Celem badań jakości gleby i ziemi jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych

rolniczo zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej

działalności człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb.

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu

krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania

wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich.

Na terenie Gminy Łask, na zlecenie klientów, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

(OSChR) w Łodzi prowadzi badania gleb rolniczych m.in. na zawartość makroelementów,

odczynu pH czy potrzeb wapnowania.

W latach 2016-2017 badania takie były przeprowadzone w 17 gospodarstwach (na areale

160 ha użytków rolnych). Powierzchnia przebadanych gruntów rolnych stanowi ok. 2% użytków

rolnych położonych na terenie gminy, wobec czego brak jest reprezentatywnych danych

umożliwiających statystyczne przedstawienie stanu zasobności gleb.

Jednocześnie należy nadmienić, iż w odniesieniu do informacji zawartych wcześniej, a

dotyczących m.in. średniej wielkości gospodarstw rolnych, z punktu widzenia ochrony

środowiska jest to – zjawisko korzystne. Także przemieszanie gruntów ornych z łąkami i

pastwiskami, duża ilość przyzagrodowych sadów, podziały pól wyznaczone stale zadarnionymi
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miedzami, drogi polne, trawiaste, z występującymi na poboczach krzewami, a lokalnie drzewami

zapobiegają występowaniu na większą skalę zjawisk erozyjnych i spowalniają odpływ środków

produkcji roślin (nawozy naturalne i sztuczne) do wód powierzchniowych i podziemnych.

4.7.2 Gleby w kontekście zagadnień horyzontalnych

Zmiany klimatu wpływają na rolnictwo w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływ

bezpośredni wyraża się przez zmianę warunków atmosferycznych dla produktywności upraw:

termicznych, sum opadu atmosferycznego, częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych. Wraz

ze zmianą klimatu zmieniają się również czynniki pośrednio decydujące o plonowaniu roślin, takie

jak wymagania roślin dotyczące uprawy i nawożenia, występowanie i nasilenie chorób i

szkodników roślin uprawnych. Również zmienia się oddziaływanie rolnictwa na środowisko (np.

czynniki erozyjne, degradacja materii organicznej w glebie). Na zmianę produktywności upraw

ma również wpływ wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze oraz ozonu w dolnej

warstwie atmosfery.

Jeśli chodzi o nadzwyczajne zagrożenia środowiska, na stan gleb wpływają w tym

przypadku głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego:

nadmierne nawożenie, które może prowadzić do zatrucia metalami ciężkimi i substancjami

toksycznymi obecnymi w nawozach;

- działalność zakładów produkcyjno-usługowych i przemysłowych, w wyniku której do

gleb mogą przedostawać się szkodliwe substancje,

- komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków

komunikacyjnych,

- składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wypalanie traw, palenie

odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do

środowiska, nieszczelne szamba.

W ramach ochrony gleb natomiast najważniejszymi działaniami edukacyjnymi powinny

być szkolenia ośrodka doradztwa rolniczego. Prowadzone w zakresie m.in.: programów rolno-

środowiskowych dla rolnictwa, stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,

nawożenia i ochrony chemicznej zbóż, rolnictwa ekologicznego, stosowania alternatywnych

źródeł energii, itp. powinny wymiernie przyczyniać się do ochrony zasobów gleb.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest monitoring chemizmu

gleb ornych. Monitoring gleb obejmuje badanie zmian jakości gleb użytkowanych rolniczo (m.in.

zawartości WWA, metali ciężkich, siarczanów), zachodzących w określonych przedziałach czasu

pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Łodzi przeprowadza natomiast systematycznie badania gleb pod kątem: odczynu pH,

potrzeb wapnowania oraz zasobności w makroelementy: fosfor, potas i magnez.

4.7.3 Analiza SWOT - gleby

W kolejnej Tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby.
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Tabela 27. Analiza SWOT – gleby

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- rozdrobienie rolnictwa sprzyjające

ochronie środowiska,

- zróżnicowana struktura użytkowania

gruntów

- niewielki udział użytków rolnych

przebadanych pod kątem zasobności

w makroelementy

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- coraz bardziej restrykcyjne normy

środowiskowe dla zakładów i

przedsiębiorców zapobiegające skażeniu

gleb,

- większa świadomość ekologiczna

rolników

- rosnące zagrożenie wystąpienia

zjawiska suszy,

- nieregularność opadów

atmosferycznych,

- stosowanie nawozów sztucznych

Źródło: opracowanie własne

4.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Podstawowe dane

Aktualnie, usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta i

gminy Łask świadczy „EKO-REGION” spółka z o.o. z/s w Bełchatowie20. Jednocześnie spółka ta

jest podmiotem prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w

Dylowie A gm. Pajęczno oraz instalację do zastępczej obsługi regionu w Bełchatowie przy ulicy

Przemysłowej 14/16 i Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

Zbiórka odpadów z terenu gminy oparta jest na dwóch źródłach: bezpośrednio na terenie

nieruchomości oraz poprzez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.

PSZOK) zlokalizowany na ul. Lutomierskiej w Łasku. Funkcjonuje od września 2013 r. Sposób

organizacji i postępowania z odpadami nakreślony jest przez Uchwały Rady Miejskiej w Łasku i

dokumenty o szczeblu ponadlokalnym.

Jednym z największych dotychczasowych zagrożeń z zakresu gospodarki odpadami było

składowisko odpadów komunalnych w Orchowie. Składowisko zostało zamknięte21.

W związku z powyższym planowana była rekultywacja składowiska – termin realizacji

planowanego przedsięwzięcia przewidziany był do 31.12.2012 r. W dniu 30 czerwca 2010 roku

podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie gm. Łask” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową dofinansowanie

wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Planowany całkowity wydatek

kwalifikowany inwestycji przewidziano na 8 178 392 zł, z czego 1 226 758,80 to wkład własny.

____________________
20 do czerwca 2019 r.
21 decyzja Nr RO.VI-IW-6620/53/09 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16.02.2009 roku zmieniająca decyzję Wojewody

Łódzkiego z dnia 05.12.2006 r. na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Orchowie
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W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca - firma: Poszukiwanie Naftowe

„Diament” Sp. z o.o z Zielonej Góry. W dniu 17.03.2011 r. podpisano umowę na realizacje robót

na wartość 2 659 522,67 zł. Termin rozpoczęcia robót zaplanowano na II kwartał 2011 r., a

zakończenie robót związanych z realizacją technicznej i biologicznej rekultywacji nastąpiło

30.09.2012 r.

Kontynuacją zadania było zagospodarowanie terenu po rekultywacji składowiska

odpadów poprzez urządzenie terenu rekreacyjnego, urządzenie skateparku oraz wyposażenie

placu zabaw, które zakończono w 2013 r. (dofinansowanie z PROW). W wyniku realizacji

zadania teren po składowisku został zrekultywowany i zagospodarowany na cele rekreacyjne i

wypoczynkowe.

Przetwarzaniem odpadów w gminie zajmują się następujące podmioty:

- TWK-ZAG Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Łask – firma zajmująca się przetwarzaniem

odpadów, odzyskiem surowców wtórnych,

- AP-Logic Sp. z o.o., Gorczyn 71, 98-100 Łask – firma zajmująca się przetwarzaniem

odpadów,

- „AUTO-JAPAN” S.C. Zbigniew i Dariusz Czyżak, ul. Widawska 42, 98-100 Łask –

demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4.8.1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach

2014-2017

W Tabeli 28 przedstawiono osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2014-2017 ustalone Rozporządzeniem

Ministra Środowiska przez gminę Łask.

Tabela 28. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w latach 2014-2017 ustalone Rozporządzeniem

Ministra Środowiska

rok

Poziom recyklingu

i przygotowania do ponownego

użycia papieru, metalu, tworzyw

sztucznych i szkła wyrażony w

%

Poziom recyklingu

i przygotowania do ponownego

użycia innych niż niebezpieczne

odpadów budowalnych

i rozbiórkowych wyrażony w %

Dopuszczalny poziom masy

odpadów komunalnych

ulegający biodegradacji

przekazywanych do

składowania w stosunku do

masy tych odpadów

wytworzonych

w 1995 wyrażony w %

minimum

poziom

osiągnięty

przez Gminę

minimum

poziom

osiągnięty

przez Gminę

minimum

poziom

osiągnięty

przez Gminę

2014 14,00 21,70 38,00 100,00 50,00 29,20

2015 16,00 22,40 40,00 100,00 50,00 7,80

2016 18,00 19,05 42,00 100,00 45,00 27,86

2017 20,00 26,58 45,00 100,00 45,00 24,25

źródło: Urząd Miejski w Łasku, 2014-2017
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W Tabeli 29 oraz na Rycinach 31-35 przedstawiono jak na przestrzeni lat zmieniały się

następujące aspekty gospodarki odpadami na terenie gminy Łask:

- łączna masa odpadów,

- odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01,

- odpady segregowane,

- odpady dostarczone do PSZOK,

- segregowane odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Tabela 29. Analiza ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Łask w latach 2014-2017 (w

Mg)

Rodzaj odpadu 2014 2015 2016 2017

odpady niesegregowane o kodzie

20 03 01
5 046,8 5 289,2 6 018,031 5 662,618

odpady segregowane 1 607,4 1 823,6 1823,6 2 099,651

odpady dostarczone do PSZOK 191 321,5 420,55 442,345

segregowane odpady komunalne ulegające biodegradacji 1 063,6 1200 1 311,77 1440,97

łączna masa odebranych odpadów komunalnych 8 099,6 8 595,1 10 039,52 9 789,14

źródło: Urząd Miejski w Łasku, 2014-2017

Ryc. 31. Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Łask w latach 2014-2017 (w Mg)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łasku, 2014-2017

Ryc. 32. Odebrane odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 z terenu gminy Łask w latach 2014-2017 (w Mg)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łasku, 2014-2017

Ryc. 33. Odebrane odpady segregowane z terenu gminy Łask w latach 2014-2017 (w Mg)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łasku, 2014-2017
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Ryc. 34. Odpady dostarczone do PSZOK z terenu Gminy Łask w latach 2014-2017 (w Mg)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łasku, 2014-2017

Ryc. 35. Segregowane odpady komunalne z terenu gminy Łask w latach 2014-2017 (w Mg)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łasku, 2014-2017

Wnioski

Z niniejszych zestawień wynika, że Gmina spełnia wszystkie wymagane poziomy odzysku

surowców wtórnych. Wdrożony system zbiórki odpadów działa prawidłowo, a wykonawcy usług

wywiązują się z warunków zawartych umów.

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z roku na rok wzrasta. Wyjątkiem był

jedynie rok 2017 r. System jest więc coraz szczelniejszy. Rośnie też świadomość ekologiczna

mieszkańców wyrażona np. poprzez wzrastającą masę odpadów segregowanych, a także

wzrastającą masę odpadów dostarczanych do PSZOK.

W najbliższych latach należy jednak zintensyfikować działania zmierzające do redukcji

odpadów niesegregowanych, np. poprzez budowę nowego PSZOK.

4.8.2 Wyroby zawierające azbest

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119), z dniem 28.09.1997 r. zakazano wprowadzania

na polski obszar celny: wyrobów zawierających azbest i azbestu, produkcji wyrobów

zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Na posiadaczy

wyrobów zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania

specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu i ich składowania.

Szacuje się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest trwać będzie jeszcze

około 15 lat. W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „Program oczyszczania

kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”, a następnie dnia 15 marca 2010 r. przyjęto uchwałę nr

39/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Tak długi okres został przyjęty ze względu na trwałość płyt azbestowo – cementowych i
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innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie oraz ich znaczne

rozproszenie na terenie kraju. Dodatkowo czas ten wydłuża konieczność ponoszenia przez

właścicieli nieruchomości, urządzeń oraz instalacji wysokich kosztów demontażu wyrobów

azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, a także nieuniknionych

kosztów związanych z zakupem nowych wyrobów bezazbestowych, które zastąpią usunięte

wyroby azbestowe.

Gmina Łask posiada przyjęty uchwałą Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia

4 listopada 2009 r. „Program Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu

Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask”. Podstawowym celem programu jest

wskazanie mieszkańcom szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie, określenie ilości wyrobów

zawierających azbest na terenie gminy oraz wyznaczenie zadań w długookresowym procesie

eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

W roku 2017 Gmina uzyskała dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi na demontaż i

utylizację wyrobów zawierających azbest22. Uchwałą Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Łasku

określono Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Łask.

Dzięki dofinasowaniu, proces utylizacji wyrobów azbestowych w gminie wyraźnie

przyspieszył. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w 2015 roku zgłoszono usuniecie 0,77 Mg

azbestu, w roku 2016 było to 3,386 Mg, natomiast w roku 2017 – 174,261 Mg.

Z azbestu wykonane jest również część sieci wodociągowej. Jest ona sukcesywnie

modernizowana. W 2016 r. dokonano modernizacji sieci wodociągowej polegającej na likwidacji

sieci wykonanej z azbestocementu na odcinku 84 mb w Łasku, ul. 9 Maja/ul. Polna. Według stanu

na koniec roku 2017 długość sieci wykonanej z rur azbestocementowych wynosi 4 968 mb.

4.8.3 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów w kontekście

zagadnień horyzontalnych

Należy zwrócić uwagę przy organizowaniu obiektów gospodarki odpadami takich jak

składowiska, PSZOK, place magazynowania odpadów, aby nie lokalizować ich na terenach

zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, będącymi następstwami kumulacji zmian

będących efektem zmian klimatycznych. Dla składowisk odpadów źródłem największego

zagrożenia są lokalne deszcze nawalne. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz wydobywczymi

obsługiwana jest przez ciężki tabor specjalny. W związku z przewidywanym ociepleniem klimatu,

nowego znaczenia nabierze problem oddziaływania wysokich temperatur na nawierzchnie

powierzchni komunikacyjnych.

Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych systemów

odbioru odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych czy

biodegradowalnych.

____________________
22 80% dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, 20% budżet Gminy
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Przyczyną większości poważnych awarii, które mogą zdarzyć się na terenie instalacji, jest

najczęściej niezachowanie reżimu eksploatacyjnego. Głównym zagrożeniem jest możliwość

wybuchu pożaru samych odpadów oraz otaczającego pasa zieleni ochronnej. Mogą także

powstawać samozapłony deponowanych odpadów. W wyniku pożaru będą się uwalniały do

atmosfery bardzo toksyczne substancje z palącego się biogazu oraz odpadów – przede wszystkim

z tworzyw sztucznych. Zanieczyszczenie gleby może być spowodowane poprzez wycieki oleju i

paliwa (sprzęt i rozładunek), lub też awarie cysterny paliwowej, substancje chemiczne,

wprowadzenie odpadów niebezpiecznych na składowisko odpadów komunalnych. Zagrożeniem

dla wód podziemnych mogą być odcieki spod składowiska w przypadku katastrofy budowlanej

polegającej na rozszczelnieniu sztucznej przegrody uszczelniającej.

Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupić się na organizowaniu różnych

cyklicznych akcji typu sprzątanie świata, dzień ziemi, zbiórki zużytych baterii i segregacji

odpadów do specjalnie zakupionych pojemników. W dalszym ciągu należy prowadzić działalność

edukacyjną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia ich powstawania oraz

racjonalnego wykorzystania wody i energii.

Monitoring środowiska natomiast w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien

skupiać, się przede wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów na terenie

Gminy, zarówno tych komunalnych jak i przemysłowych, ze względu na specyfikę jednostki.

4.8.4 Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

W kolejnej Tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka

odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Tabela 30. Analiza SWOT – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- zwiększająca się ilość odpadów

komunalnych zbieranych w sposób

selektywny,

- zamknięcie i rekultywacja składowiska

odpadów w Orchowie,

- zwiększająca się ilość odpadów

oddawanych do PSZOK,

- osiągnięte poziomy recyklingu w latach

2014-2017

- rosnąca w latach 2014-2016 masa

odpadów niesegregowanych

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- wprowadzenie na terenie kraju nowych

założeń dotyczących gospodarowania

odpadami komunalnymi (nowelizacje

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach),

- powstawanie nowoczesnych instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych,

wzmożona kontrola WIOŚ i organów

ochrony środowiska.

- brak wpływu gmin na efektywność

przetwarzania odpadów komunalnych

w RIPOK,

- skala i problemowość wprowadzonych

zmian

w przepisach gospodarowania

odpadami komunalnymi prowadząca

do nieprawidłowości

Źródło: opracowanie własne
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4.9 Zasoby przyrodnicze

Podstawowe dane

Spośród form ochrony przyrody wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) na terenie Gminy Łask znajdują się następujące:

1. Obszar Natura 2000 – Specjalny obszar ochrony siedlisk „Grabia” (PLH100021).

2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”.

3. Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:

· Dolina Grabi,

· Kolumna – Las.

4. Użytek ekologiczny obejmujący rzekę Grabię.

5. Pomniki przyrody (w liczbie 19).

Na Rycinie 36 przedstawiono wymienione formy ochrony przyrody.

Ryc. 36. Lokalizacja form ochrony przyrody wymienionych w gminie Łask
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ

Lasami w gminie administruje Nadleśnictwo Kolumna. Dotychczasowe działania związane z

ochroną przyrody w polegały przede wszystkim na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni

urządzonej oraz pomników przyrody, zagospodarowaniu terenów zieleni urządzonej. Efektem tych

działań było zwiększenie powierzchni lasów i gruntów leśnych z 2 650,2 ha w roku 2012 do 2 652,3

ha w roku 2015. Liczba pomników w ostatnich latach zmieniała się i obecnie wynosi 19.

4.9.1 Obszar Natura 2000 – Specjalny obszar ochrony siedlisk „Grabia”

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 85



Obszar ten, jako OZW, zatwierdzony został w marcu 2011 r. W graniach

administracyjnych gminy Obszar Natura 2000 „Grabia” zajmuje powierzchnię około 546 ha

(blisko 1/3 ogółu powierzchni). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 1 670,48 ha i obejmuje

środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi,

charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski. Długość rzeki Grabi, która stanowi oś

obszaru Natura 2000, w granicach obszaru wynosi około 50 km i stanowi to ponad połowę

całkowitej długości. W okolicach Łasku rzeka zmienia swój bieg z zachodniego na południowo-

zachodni. Szerokość rzeki na tym odcinku aż do ujścia stopniowo zwiększa się do 30 m, a średnia

głębokość wynosząca około 1 m przy wysokich stanach wód może przekraczać 2 m. Obszar leży

w zlewni Warty, a sama Grabia jest prawobrzeżnym dopływem Widawki. Powierzchnia zlewni

rzeki Grabi wynosi 813,4 km2. Przeważają grunty orne i użytki zielone. Zalesienie górnej i

środkowej części zlewni nie przekracza 10%. Charakterystyczny dla zlewni jest znaczny odpływ

podziemny wynoszący 14% wartości opadów atmosferycznych przy spływie powierzchniowym

równym 16% opadów. Obszar częściowo obejmuje tereny Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Grabi oraz Obszaru

Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi.

Liczne starorzecza, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzeki Grabi nadają

dolinie szczególny charakter. Obszary bezpośrednio przylegające do koryta rzeki miejscami

porośnięte są lasem sosnowym, a rozległe łąki - różnogatunkową roślinnością.

W dolinie dominuje mozaikowy, ekstensywny krajobraz rolniczy.

Na wybitne walory przyrodnicze tego obszaru składają się następujące przedmioty

ochrony:

a. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion,

Potamion,

b. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

c. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe,

d. Bóbr Castor fiber,

e. Wydra Lutra Lutra,

f. Kumak nizinny Bombina bombina,

g. Minogi czarnomorskie Eudontomyzon spp.,

h. Minóg strumieniowy Lampetra planeri,

i. Koza Cobitis taenia,

j. Piskorz Misgurnus fossilis,

k. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,

l. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis,

m. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,

n. Skójka gruboskorupowa Unio crassus,

o. Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.

Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz.

785).
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4.9.2 Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”

Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi” utworzony został na podstawie

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

chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (Dz. Urz. Woj.

Sieradzkiego Nr 20, poz. 115). Rozporządzenie to pozostaje obowiązującym aktem dla OChK

Środkowej Grabi. Obszar w całości leży w zasięgu Nadleśnictwa Kolumna i zamyka się w

przybliżeniu w trójkącie Pabianice-Łask-Kraczmy. Ochroną objęto tereny położone na północny

wschód i południowy zachód od doliny rzeki Grabi, o łącznej powierzchni 6 558 ha. Sama dolina

Grabi nie weszła w skład Obszaru, lecz utworzono dla niej zespół przyrodniczo-krajobrazowy

(ZPK Dolina Grabi) uznany tym samym Rozporządzeniem co OChK (w/w Rozp. Woj.

Sieradzkiego z 31 lipca 1998 r.).

OChK Środkowej Grabi obejmuje równinny, miejscami pofalowany wałami wydmowymi

i morenami, krajobraz rolniczo-leśny. Nie ma tu większych miejscowości, a jedyne zakłócenie

krajobrazu powodują drogi ekspresowe – S8 i S14, krzyżujące się koło Mogilna w północnej

części Obszaru (wybudowane już po utworzeniu OChK). Biorąc pod uwagę grunty Nadleśnictwa

Kolumna i innych własności lasy zajmują łącznie ponad połowę powierzchni Obszaru. Są to lasy

bardzo zróżnicowane pod względem siedliskowym, a co za tym idzie – również bogactwa

gatunkowego drzewostanów, struktury i mozaiki ekosystemów.

W graniach administracyjnym gminy obszar zajmuje powierzchnię 1 549 ha.

4.9.3 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

4.9.3.1 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Grabi”

Jest to największy Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w zasięgu Nadleśnictwa Kolumna.

Utworzony został, wraz OChK Środkowej Grabi, Rozporządzeniem Wojewody sieradzkiego z

dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115). Jego całkowita

powierzchnia wynosi 4 007 ha, w gminach: Dobroń, Łask, Sędziejowice i Widawa. Obejmuje

dolinę rzeki Grabi od miejscowości Jamborek do jej ujścia do Widawki.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Grabi” utworzono w celu ochrony naturalnego

krajobrazu niewielkiej nizinnej rzeki z całym bogactwem jej ekosystemów: leśnych, łąkowych i

wodno-błotnych. Koryto Grabi chronione jest jako użytek ekologiczny, a dolina rzeki włączona

została do sieci Natura 2000 (wcześniej omówiony Obszar siedliskowy „Grabia” PLH100021).

Ważnym elementem krajobrazowo-kulturowym ZPK jest system młynów wodnych nad Grabią –

w większości wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

4.9.3.2 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kolumna – Las”

Obszar ten powołany został Uchwałą nr XXIX/303/93 Rady Miasta i Gminy w Łasku z

dnia 30 marca 1993 r. w sprawie uznania Kolumny Lasu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Rejestr form ochrony przyrody RDOŚ w Łodzi wymienia Zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Kolumna-Las” jako samodzielny obszar chroniony, mimo że jego powierzchnia w

całości zamyka się w granicach później ustanowionego ZPK „Dolina Grabi”. Brak jednak aktu
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uchylającego powołanie ZPK „Kolumna-Las” lub mówiącego o jego likwidacji w związku z

włączeniem obszaru do ZPK „Dolina Grabi”. Sytuacja funkcjonowania dwóch Zespołów

przyrodniczo-krajobrazowych na tym samym obszarze jest nietypowa. Organem właściwym do

wydania ewentualnej decyzji o likwidacji ZPK „Kolumna-Las” jest w tym przypadku Rada

Miejska w Łasku.

Wg aktu powołującego ZPK „Kolumna-Las” utworzony został w celu ochrony

starodrzewu sosnowego na terenie dzielnicy Kolumna, w granicach administracyjnych miasta

Łask. Jego walory krajobrazowe są niewątpliwe – ponad stuletnie sosny, poza drzewostanami,

występują także na działkach wśród przedwojennej zabudowy willowej.

W zasięgu Zespołu znalazła się m.in. siedziba Nadleśnictwa Kolumna.

4.9.4 Użytek ekologiczny „Rzeka Grabia”

Obszar ten został powołany w roku 1993 Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku. Reprezentuje

on środowisko wodno-błotne obejmujące rzekę Grabię na odcinku od miejscowości Jamborek do

Łęgu Widawskiego, o całkowitej długości ok. 52 km. Jest to największy użytek ekologiczny

regionu.

4.9.5 Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o

szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: sędziwe

i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, głazy

narzutowe.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba pomników zmniejszyła się. Najpierw, Uchwałą Nr

XXII/251/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2016 zniesiono status pomnika

przyrody – brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 262 cm na działce nr 256/8 w miejscowości

Ostrów obręb 16, a następnie Uchwałą Nr XXXVI/395/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6

września 2017 r. status ten zniesiono jeszcze z trzech drzew:

- wiązu szypułkowego o obwodzie pnia 325 cm rosnącego na działce nr 78/1 w

miejscowości Łask, na terenie Parku Miejskiego w Łasku,

- wiązu szypułkowego o obwodzie pnia 350 cm rosnącego na działce nr 78/1 w

miejscowości Łask, na terenie Parku Miejskiego w Łasku,

- wiązu szypułkowego o obwodzie pnia 438 cm rosnącego na działce nr 78/1 w

miejscowości Łask, na terenie Parku Miejskiego w Łasku.

Aktualny wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Łask przedstawiono w formie

tabelarycznej.

Tabela 31. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Łask

Lp.
Nazwa pomnika

przyrody

Obowiązująca podstawa

prawna wraz z oznaczeniem

miejsca ogłoszenia aktu

prawnego

Obwód na

wys. 1,3 m

(w cm)

Miejscowość Forma własności

1
grupa drzew 3 Dęby

szypułkowe

Rozporządzenie Wojewody

Sieradzkiego z dnia 3 lutego

1998 r. w sprawie uznania za

280, 296,

306
Zielęcice

Miasto i Gmina

Łask

2 Dąb szypułkowy 430 Wrzeszczewice Parafia rzymsk. -
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pomnik przyrody Dz. Urz.

woj. Sieradzkiego Nr 3, poz.

9

katol.

3 Dąb szypułkowy 325 Gorczyn Gmina Łask

4
grupa drzew 3 Dęby

szypułkowe

352, 415,

583
Wronowice własność prywatna

5
Aleja drzew: Graby

zwyczajne
- Wronowice własność prywatna

6 Wiąz szypułkowy 215 - Lasy Państwowe

7 Dąb szypułkowy 280 - Lasy Państwowe

8 Dąb szypułkowy 310 - Lasy Państwowe

9 Dąb szypułkowy 295 Ostrów

Zespół Szkół

Ogrodniczych

w Ostrowie

10
Kasztanowiec

zwyczajny
330 Ostrów

Zespół Szkół

Ogrodniczych

w Ostrowie

11 Dąb szypułkowy 365 Ostrów

Zespół Szkół

Ogrodniczych

w Ostrowie

12 Dąb szypułkowy 282 Ostrów

Zespół Szkół

Ogrodniczych

w Ostrowie

13 Wiąz szypułkowy

Rozporządzenie Wojewody

Sieradzkiego z dnia 24

listopada 1998 r. w sprawie

uznania za obiekty chronione

Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego

Nr 29, poz. 174

660 Miasto Łask Gmina Łask

14 Lipa drobnolistna 243 Miasto Łask Gmina Łask

15 Lipa drobnolistna 264 Miasto Łask Gmina Łask

16 Olsza czarna 350 Miasto Łask Gmina Łask

17
Modrzew

europejski
243 Miasto Łask Gmina Łask

18
Modrzew

europejski
229 Miasto Łask Gmina Łask

19
Dąb szypułkowy

"Janusz"

Uchwała NR XXIX/286/12

Rady Miejskiej w Łasku z

dnia

21 września 2012 r. w

sprawie ustanowienia

pomnika przyrody

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

poz. 3327)

274 Miasto Łask Powiat Łask

źródło: Dane RDOŚ i Urzędu Miejskiego w Łasku

4.9.6 Lasy

Zgodnie z danymi GUS powierzchnia lasów na koniec roku 2016 wynosiła 2 610,82 ha.

Stanowiło to 18,0% powierzchni gminy. W porównaniu do innych gmin powiatu łaskiego, nie jest

to wartość wysoka (Rycina 37). Ogólnie, przy zalesieniu Polski na poziomie ok. 30% należy

stwierdzić, że w gminie Łask lasów jest stosunkowo mało.
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Ryc. 37. Lesistość w poszczególnych gminach powiatu łaskiego
źródło: GUS, 2016

Na przestrzeni lat 2013-2016 powierzchnia lasów nieznacznie, ale systematycznie malała i

trend ten zobrazowano na Rycinie 38.

Ryc. 38. Powierzchnia lasów w gminie Łask w latach 2013-2016 (w ha)
źródło: GUS, 2013-2016

Zgodnie z danymi pozyskanymi od Nadleśnictwa Kolumna w latach 2016-2017 lasy nie

były zagrożone organizmami szkodliwymi, wobec czego nie wykonywano zabiegów

zwalczających i ochronnych. Zalesień gruntów porolnych także nie wykonywano w tym czasie.

Podejmowane były natomiast działania w celu ochrony lasu przed zwierzyną:

- w roku 2016 – zabezpieczanie chemiczne upraw przed zgryzaniem – na powierzchni 13,68

ha,

- w roku 2017 – grodzenie upraw – na powierzchni 1,34 ha oraz zabezpieczanie chemiczne
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repelentami – na powierzchni 5,69 ha.

W ramach rekreacyjnego użytkowania i zagospodarowania lasów Nadleśnictwo utrzymuje

w siedzibie biura salę edukacyjną. Utrzymywane są również na terenach leśnych miejsca postoju

pojazdów oraz miejsce rekreacyjne przy „Małym Stawie” w Kolumnie.

4.9.7 Tereny zielone i ich utrzymanie

Tereny zieleni urządzonej tworzą parki, skwery, zieleńce, zieleń wzdłuż ciągów

spacerowych, zieleń osiedlowa, zieleń ogródków działkowych i cmentarna, zieleń izolacyjna

wokół zakładów przemysłowych oraz zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej.

Ważniejsze tereny zieleni urządzonej na terenie gminy to przede wszystkim: park miejski w

Łasku, parki w Ostrowie, Okupie Małym i Zielęcicach. Do terenów zieleni zalicza się również

cmentarze, a także ogrody działkowe, których w gminie jest kilka. Cmentarze mieszczą się w

Łasku, Kolumnie, Borszewicach, Wrzeszczewicach i Okupie Małym. Ogrody działkowe:

„Arkadia” oraz „Pierwiosnek” mieszczą się w Łasku, natomiast Ogród działkowy im. S.

Żeromskiego w Kolumnie. Ogród działkowy mieści się także w miejscowości Gorczyn.

Tereny zieleni urządzonej odpowiednio zagospodarowane i pielęgnowane podnoszą

atrakcyjność krajobrazu, tworzą klimat zwłaszcza obszarów miejskich oraz pełnią funkcje

rekreacyjno-wypoczynkową.

Park Miejski w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych ma

za sobą udaną rewitalizację. Prowadzone są również nowe nasadzenia zieleni.

4.9.8 Zasoby przyrodnicze w kontekście zagadnień horyzontalnych

Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków, w tym obcych

inwazyjnych wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane

do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy.

W kontekście pojawiającego się zjawiska suszy wystąpi ograniczenie powierzchni terenów

wodno-błotnych, w tym stopniowe wysychanie i zanik torfowisk, wilgotnych lasów i borów.

W wyniku prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych

powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior,

a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź to

pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej i może

skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. Wydłużony okres z dodatnimi temperaturami na

jesieni z intensywnymi opadami rozmiękczającymi glebę w połączeniu z osłabieniem drzew przez

choroby i szkodniki może dodatkowo zwiększać wrażliwość lasów na wiatry i sprzyjać

zwiększaniu liczby wiatrołomów. W obliczu zmian klimatycznych bardzo istotna staje się ochrona

struktur przyrodniczych oraz zachowanie, spójności i drożności sieci ekologicznej, która poza

funkcjami przyrodniczymi pełni również inne funkcje, m.in. społeczne i klimatyczne, gdyż

poprawia jakość życia – szczególnie mieszkańców zwartej zabudowy (schładzanie miast,

zacienianie, poprawa warunków aerosanitarnych, tereny rekreacyjne). Na specjalną uwagę w sieci

ekologicznej, zasługują korytarze ekologiczne. Zadaniem korytarzy ekologicznych jest połączenie

obszarów o największej wartości biotycznej tzw. biocentrów. W warunkach oczekiwanych zmian

klimatu, które przyczynią się do migracji i zmian zasięgów występowania poszczególnych

gatunków, zachowanie drożności korytarzy ekologicznych postrzegane jest jako czynnik

pozwalający łagodzić antropopresję. Sieci ekologiczne, stanowić mogą ważny element adaptacji
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do zmian klimatu.

Dodatkowo, lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne,

biotyczne i antropogeniczne. Istotnym zagrożeniem są nadal zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich dotychczasowa akumulacja w

środowisku leśnym osłabia odporność lasów na choroby. Od wielu lat największe procentowo

szkody gospodarcze wyrządzają też roślinożerne ssaki, przeważnie jelenie, sarny oraz lokalnie

gryzonie. Przyczyną szkód mogą być również choroby korzeni drzew, takie jak: huba korzeni i

opieńki. Lasy narażone są także na anomalie pogodowe - okresowo występujące susze,

huraganowe wiatry oraz pożary. Ze względu na zwiększenie intensywności wiatrów wzrasta

zagrożenie powstawaniem szkód wyrządzonych przez drzewa wyrywane podczas huraganów.

Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Głównym

celem edukacji przyrodniczej jest zachęcenie ludności do uprawiania aktywnego wypoczynku,

pokazanie różnorodności występujących form przyrody, przybliżenie problematyki gospodarki

leśnej i ochrony przyrody oraz poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej.

Nadleśnictwa prowadzą edukację ekologiczną w oparciu o zatwierdzony program edukacji leśnej.

Prowadzone są również spotkania ze szkołami, przedszkolami na ścieżkach edukacyjno - leśnych.

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) funkcjonuje w ramach

Państwowego Monitoringu Środowiska, a jego zadaniem w odróżnieniu od monitoringu

specjalistycznego jest prowadzenie obserwacji możliwie jak największej liczby elementów

środowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne. Celem

ZMŚP jest dostarczenie danych do określania aktualnego stanu środowiska oraz

w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, przedstawienie krótko i długookresowych przemian

środowiska w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Uzyskane wyniki z

prowadzonych obserwacji stanowią podstawę do sporządzenia prognoz krótko i

długoterminowych rozwoju środowiska przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków zagrożeń i

sposobów ich przeciwdziałania.

Monitoring lasów włączono do Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego

przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Instytut Badawczy Leśnictwa przystąpił do

uruchomienia monitoringu uszkodzeń lasu (monitoring biologiczny). Do monitoringu lasu

włączono monitoring entomologiczny obejmujący liściożerne szkodniki drzew iglastych.

Uruchomiono pomiary koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Zapoczątkowano monitoring

fitopatologiczny oraz monitoring składu chemicznego aparatu asymilacyjnego drzew. Rozpoczęto

monitoring biegaczowatych.

4.9.9 Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze

W kolejnej Tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby

przyrodnicze.

Tabela 32. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- lokalizacja na terenie gminy cennych

przyrodniczo obszarów (np. Natura 2000),

- rewitalizacja Parku Miejskiego w Łasku,

- działania edukacyjne Nadleśnictwa Kolumna,

- podejmowane działania Nadleśnictwa

- mała lesistość terenu,

- duża antropopresja

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 92



Kolumna na rzecz ochrony zasobów leśnych

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń

powietrza, gleby i wód,

- właściwa pielęgnacja szaty roślinnej,

wzbogacenie gleb środkami glebotwórczymi

(kompost),

- przebudowa drzewostanów w kierunku bardziej

odpornych na zanieczyszczenia gatunków oraz

uzupełnienia gatunkami rodzimymi

- zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód,

- eutrofizacja siedlisk,

- penetracja turystyczna wpływająca na

częstotliwość występowania pożarów oraz

zakłócanie ciszy na terenach ochronnych,

- brak funduszy na inwestycje zmierzające

do poprawy stanu fauny i flory

Źródło: opracowanie własne

4.10 Zagrożenia poważnymi awariami

Podstawowe dane

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

4.10.1 Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii w gminie

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez WIOŚ w Łodzi na terenie gminy Łask znajduje

się zakład mogący spowodować poważną awarię i jest nim Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w

Łasku. Związane jest to z eksploatacją instalacji amoniakalnej.

Ogólnie, WIOŚ Łódź – Delegatura w Sieradzu w ramach działań inspekcyjnych

przeprowadził w 2016 roku 7 kontroli zakładów przemysłowych, 1 kontrolę stacji demontażu i 1

kontrolę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łask. W 2017 roku natomiast skontrolowano 11

zakładów, 1 stację demontażu oraz również 1 stację paliw.

Kontrole przeprowadzano w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji

administracyjnych związanych z ochroną środowiska, w szczególności z zakresu:

- przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające

uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

- zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie

emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,

- przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

- przestrzegania ustawy o odpadach,

- przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących substancji kontrolowanych,

nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,

- przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
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- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także innych.

W analizowanym okresie nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 11 kontroli

(6 w roku 2016 i 5 w 2017). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydano stosowne

zarządzenia pokontrolne. Zastosowano również sankcje karne.

Innym typem zagrożeń na tym terenie są zagrożenia pochodzące z komunikacji.

W efekcie dużego i stale rosnącego natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg

oraz niejednokrotnie fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia.

Niebezpieczeństwo wystąpienia awarii na terenie gminy Łask stwarza transport samochodowy

substancji niebezpiecznych. W większości przypadków, transport ten dotyczy paliw płynnych.

Szczególne zagrożenia występują na drogach o największym ruchu tego typu przewozów.

4.10.2 Zagrożenia poważnymi awariami w kontekście zagadnień horyzontalnych

Zaburzeniom równowagi w systemie środowiska geograficznego wywołanym ocieplaniem

się klimatu będą towarzyszyły zmiany, które w sposób bezpośredni lub pośredni powinny być

uwzględniane w gospodarowaniu przestrzenią w kontekście mogącej się pojawić poważnej awarii

lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Dotyczą one wielu aspektów o charakterze

horyzontalnym, od gospodarki rolnej, leśnej i wodnej (niszczące susze, pożary, powodzie i

podtopienia, itd.), przez przemysł i energetykę (zmiany technologii), bezpieczeństwo ludzi i

mienia (ekspozycja na powodzie i podtopienia, osuwiska i pożary) po infrastrukturę (ekspozycja

na nadmiar lub niedobór wód, wichury). Wpływ na występowanie poważnych awarii mają

ekstremalne zjawiska pogodowe, typu huragany czy intensywne burze. Jedną z najbardziej

wrażliwych na zmiany klimatu dziedzin gospodarki jest transport. We wszystkich jego kategoriach

wrażliwość na warunki klimatyczne jest znaczna. Innym czynnikiem klimatycznym powodującym

utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, szczególnie często występująca w warunkach jesienno-

zimowych przy temperaturach bliskich zera. Ograniczenie widoczności powoduje zmniejszenie

prędkości eksploatacyjnej i opóźnienia w ruchu drogowym, szczególnie w transporcie

publicznym, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych. Analiza przewidywanych zmian

klimatu dowodzi, że w dalszej perspektywie będą one oddziaływać na transport negatywnie.

Działania dostosowawcze sektora transportu do oczekiwanych zmian klimatu powinny przede

wszystkim zabezpieczyć infrastrukturę drogową i kolejową przed zagrożeniami wynikającymi ze

wzrostu częstotliwości intensywnych opadów. Deszcze nawalne powodują zatopienia dróg,

przeciążenie układów odwadniających, przepustów i mostów na mniejszych ciekach.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powstają wskutek: wypadków i zdarzeń w czasie

budowy i eksploatacji dróg i innych obiektów drogowych, w których biorą udział pojazdy

przewożące substancje niebezpieczne, a które mogą spowodować m.in.: skażenie powietrza, wód,

gleb oraz pożary; awarii w miejscach postoju ww. pojazdów, pożaru z powodu nieostrożnego

obchodzenia się użytkowników dróg z ogniem w lesie, niewłaściwego lub niedostatecznego

zabezpieczenia robót drogowych i samej drogi w wyniku złego rozpoznania warunków

środowiskowych (np. geologii, stosunków wodnych).

Edukację społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia

zagrożenia realizują gminne i powiatowe sztaby zarządzania antykryzysowego. W zakres funkcji

Państwowej Straży Pożarnej wchodzi publiczna informacja, edukacja i zwiększanie świadomości

społeczności lokalnych. Na podstawie przeprowadzanych działań, komendanci powiatowi

sporządzą tzw. katalogi zagrożeń obejmujące identyfikację:
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- zagrożeń chemicznych - od źródeł stacjonarnych (w tym objętych postanowieniami

dyrektywy SEVESO II w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych,

w transporcie kolejowym i rurociągowym),

- zagrożeń pożarowych (dużych baz magazynowych materiałów pożarowo

niebezpiecznych, obiektów użyteczności publicznej, lasów itp.).

Na podstawie katalogów zagrożeń sporządzane są plany ratownicze dla terenu powiatu

oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP, członków

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników z jednostek włączonych do systemu

ratowniczo gaśniczego.

Obowiązki kontroli związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na

prowadzącym zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach

Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania

występowania awarii przemysłowych poprzez wykonywanie kontroli przedsiębiorstw.

Współpracę koordynują sztaby zarządzania kryzysowego w oparciu o opracowane plany

zarządzania kryzysowego.

4.10.3 Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami

W kolejnej Tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia

poważnymi awariami.

Tabela 33. Analiza SWOT – zagrożenia poważnymi awariami

Czynniki

wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

- brak wystąpienia poważnej awarii na

terenie gminy

- uchybienia wynikające z kontroli

WIOŚ,

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

w Łasku jako zakład mogący

spowodować poważną awarię

Czynniki

zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

- opracowywanie przez prowadzących

zakłady przemysłowe planów

operacyjno-ratowniczych oraz

zewnętrznych planów operacyjno-

ratowniczych przez Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej

- duże natężenie ruchu

samochodowego na szlakach

komunikacyjnych zwiększające

zagrożenie wystąpienia awarii

Źródło: opracowanie własne

V. Opis powiązań POŚ z dokumentami na szczeblu lokalnym i

ponadlokalnym

Realizując lokalną politykę ochrony środowiska niniejszy program ochrony środowiska, a

w nim harmonogram realizacyjny, sporządzony został z uwzględnieniem celów zawartych w

strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2018 poz. 1307 ze zm.). W każdym z tych
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dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla potrzeb opracowania celów oraz

kierunków działań niniejszego Programu. Po krótce je przedstawiono.

Wiele z zaproponowanych zadań w założeniu powinno być realizowanych przez jednostki

samorządowe, w szczególności Gminę, a tylko niektóre z nich przez Powiat lub przez jednostki

działające na tym terenie oraz w regionie. Gmina Łask będzie w części odpowiedzialna finansowo

za realizację zadań, a w części z nich będzie często pełnić funkcje nadzoru działalności, będzie

wspierać działalność w charakterze administracyjnym.

5.1 Dokumenty międzynarodowe

Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest

omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym do realizacji, których

Polska jest zobowiązana. W 1992 roku opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów

związanych ze zrównoważonym rozwojem tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju

Zrównoważonego. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony zasobów

naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego

rozwoju.

Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który

narzuca Polsce działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie zmian

klimatu. Stanowi znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ zawiera

cele wiążące i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii

Europejskiej. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego określone

są w Traktacie Ustanawiającym WE w Tytule XIX - Środowisko Naturalne. Jego realizacja

powinna się przyczynić do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – z

uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty - ale również do ochrony

zdrowia ludzkiego.

Ważnym dokumentem, wyznaczającym ramy realizacji polityki wspólnotowej w zakresie

ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska. W

chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który określa działania polityki UE w dziedzinie

ochrony środowiska i polityki klimatycznej na najbliższe siedem lat (od roku 2013). Wyznaczone

w nim zostały następujące cele priorytetowe:

- ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

- przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę

niskoemisyjną,

- ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla

zdrowia i dobrostanu,

- maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy

dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu,

- zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast,

- lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne

podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu.

Jednym z kluczowych elementów programu jest także adaptacja do zmian klimatu,

powiązana z wieloma innymi aspektami środowiskowymi, takimi jak ochrona gleby,

zrównoważone środowisko miejskie, zrównoważona ochrona wód i środowiska morskiego.
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Program ochrony środowiska to dokument, który powinien opierać się także na

strategicznych dokumentach programujących nie tylko działania w zakresie stricte ochrony

środowiska, ale również szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Tym samym

kolejnym dokumentem mającym znaczenie dla rozwoju państw członkowskich jest unijna

strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r., Europa 2020. Strategia ta ma pomóc skorygować

niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym

będzie on bardziej inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

5.2 Dokumenty krajowe

Na poziomie krajowym najważniejsze strategiczne dokumenty, które wytyczają drogę do

zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim:

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” –

przyjęta uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M. P.

2013, poz. 121).

2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 – przyjęta uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z

dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M. P. 2012, poz.

882).

3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – przyjęta uchwałą Nr 58 Rady

Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo

Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M. P. 2014, poz. 469).

4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – przyjęta

uchwałą Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i

Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (M. P. 2013, poz. 73).

5. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – przyjęta uchwałą

Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do

2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (M. P. 2013, poz. 75).

6. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 – przyjęta

uchwałą Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020 (M. P. 2012, poz.

839).

7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21

grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M. P. 2010 nr 2, poz.

11).

8. Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce - komunikat Ministra Środowiska z dnia 17

września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M. P. 2015 poz. 905).

9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - obwieszczenie Ministra Środowiska

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu

oczyszczania ścieków komunalnych (M. P. 2016 poz. 652).

10. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku

2020 z perspektywą do roku 2030 – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października

2013 r.

11. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej – przyjęty
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uchwałą Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

„Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z

Planem działań na lata 2015–2020” (M. P. 2015 poz. 1207).

12. Krajowy plan gospodarki odpadami – przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca

2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M. P. 2016 poz. 784).

13. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów - przyjęty przez Radę Ministrów w

dniu 26 czerwca 2014 r.

14. Sprawne Państwo 2020 – przyjęta uchwałą Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w

sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M. P. 2013 poz. 136).

15. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 –

przyjęta uchwałą Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia

„Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.

P. 2013 poz. 377).

16. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie -

przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą w dniu 13 lipca 2010 r. (M. P. 2011 nr 36 poz. 423).

17. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – przyjęta uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z

dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (M.

P. 2013 poz. 640).

18. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – przyjęta uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z

dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”

(M. P. 2013 poz. 378).

19. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – przyjęty uchwałą Nr 39/2010

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M. P. 2009 nr 50 poz. 735 ze zm.).

5.3 Dokumenty wojewódzkie

Założenia opracowywanego POŚ powinny opierać się także na celach strategicznych

wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Jest nim „Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z

perspektywą do 2024 r.” przyjęty Uchwałą Nr XXXI/415/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z

dnia 20 grudnia 2016 roku.

Głównym celem Programu 2016 jest dążenie do poprawy stanu środowiska

w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i

rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program 2016

służy także do realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach

strategicznych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo

Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r., której założenia odnoszą się przede

wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

W oparciu o diagnozę stanu środowiska województwa łódzkiego, zdefiniowane zagrożenia

i problemy oraz mając na uwadze oczekiwane pozytywne zmiany w ochronie środowiska,

zaproponowano cele dla poszczególnych obszarów interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu

bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu.

2. Zagrożenia hałasem. Cel: Poprawa klimatu akustycznego w województwie łódzkim.

3. Pola elektromagnetyczne. Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.
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4. Gospodarowanie wodami. Cel: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód

powierzchniowych i podziemnych. Cel: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi

związanymi z wodą.

5. Gospodarka wodno - ściekowa. Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej.

6. Zasoby geologiczne. Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

7. Gleby. Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja

terenów zdegradowanych.

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. Cel: Gospodarowanie

odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając

zrównoważony rozwój województwa łódzkiego.

9. Zasoby przyrodnicze. Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej. Cel:

Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

10. Zagrożenia poważnymi awariami. Cel: Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej

awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.

Program 2016 zawiera również opis działań z zakresu monitorowania postępu wdrażania

tych działań poprzez zestaw odpowiednich wskaźników środowiskowych, czyli wartości

określających poprawę lub pogorszenie stanu środowiska. W opisie każdego z obszarów znajdują

się również zagadnienia horyzontalne, czyli aspekty które wymagają uwzględnienia w każdym

komponencie. Zaliczamy do nich 4 tematy: adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia

środowiska, monitoring oraz edukację ekologiczną

Kolejnym strategicznym dokumentem jest zaktualizowana Strategia Rozwoju

Województwa Łódzkiego 2020 r., która stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/644/13

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych

dokumentów samorządu województwa określającym wizję rozwoju, cele oraz główne działania

zmierzające do ich osiągnięcia. Strategiczna polityka rozwoju województwa łódzkiego do 2020 r.

wskazana w zaktualizowanej Strategii jest odpowiedzią na wyzwania najbliższych lat pozwalającą

na kształtowanie regionu nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego

mieszkańców.

W celu wspierania pozytywnych przemian, niwelowania głównych barier rozwojowych w

regionie a także efektywnego wykorzystania zasobów Strategia zakłada, iż polityka regionalna

będzie realizowana w dwóch płaszczyznach horyzontalnej oraz terytorialno-funkcjonalnej.

Polityka horyzontalna obejmie swym oddziaływaniem obszar całego województwa. Złożą się na

nią trzy filary rozwoju obejmujące sferę gospodarczą, społeczną i przestrzenną, dzięki którym

możliwe będzie osiągnięcie spójności w rozwoju na poziomie regionalnym (spójność terytorialna).

Wizja czyli stan docelowy zaproponowany dla województwa łódzkiego to: „region spójny

terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o najlepszej

dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką jakością

życia”.

Wizji rozwoju odpowiada misja regionu łódzkiego zorientowana na: „prowadzenie

zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na

współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej”.

Lepszemu wykorzystaniu specyfiki poszczególnych obszarów województwa sprzyjać

będzie uzupełnienie polityki horyzontalnej o politykę terytorialno-funkcjonalną oddziaływującą

tematycznie na tereny obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowane obszary
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funkcjonalne wśród których znajdują się Łódzki Obszar Metropolitalny, Zagłębie Górniczo-

Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-

Tomaszów Mazowiecki, Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Dolin

Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki

odpadami oraz z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022.

Na poziomie województwa łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa

łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028” wraz z załącznikami tj. Planem

Inwestycyjnym, „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa

łódzkiego” oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu

gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-

2028 wraz z uzasadnieniem.

Dokument ten jest istotnym narzędziem, służącym opracowaniu skutecznego systemu

gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego, jak i jego sprawnemu funkcjonowaniu.

Stanowi cenne źródło informacji na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami, służących do

podejmowania strategicznych decyzji dotyczących zagospodarowania odpadów w regionie.

Do głównych celów należy utrzymanie tendencji oddzielania masy wytwarzanych

odpadów od wzrostu gospodarczego, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów

komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie

spełniają standardów środowiskowych i ich rekultywacja, eliminacja kierowania na składowiska

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne

zorganizowanie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, takie

zorganizowanie systemu preselekcji, sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na

składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% odpadów przetworzonych w stosunku do odpadów

zebranych w ramach systemu organizowanego przez gminy, zwiększenie udziału odzysku, w

szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i

tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

wyeliminowanie składowania odpadów komunalnych wcześniej nieprzetworzonych oraz

wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. Dla przyjętych celi zdefiniowane

zostały również działania mające za zadanie wspomaganie ich realizacji.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego”

składa się z dwunastu rozdziałów, w których opisano m.in.: stan prawny w zakresie użytkowania,

usuwania i magazynowania wyrobów zawierających azbest, właściwości azbestu i jego wpływ na

zdrowie, ilość wyrobów na terenie województwa łódzkiego, charakterystykę składowisk odpadów

uprawnionych do przyjmowania azbestu, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji

Programu, analizę możliwości finansowych oraz cele i zadania Programu wraz z proponowanym

sposobem zarządzania i monitoringu.

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza w strefie łódzkiej koordynowane są

na szczeblu wojewódzkim na podstawie programów ochrony powietrza:

1. Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:

- uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim
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w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań

krótkoterminowych,

- uchwała Nr XLII/778/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z

dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy

w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu

zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym

PM10 oraz planu działań krótkoterminowych,

- uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października

2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa

Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla

strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu

zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym

PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.

2. Z uwagi na przekroczenia poziomów poziomu docelowego ozonu przyziemnego:

- uchwała Nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października

2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu

zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu

docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania

zaistniałych przekroczeń.

5.4 Dokumenty powiatowe

Najważniejszym dokumentem traktującym o ochronie środowiska w powiecie łaskim jest

„Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

przyjęty Uchwałą Nr XXIII/116/16 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 30 marca 2016 r.”. Zakłada on

kompleksowe podejście do problematyki ochrony środowiska poprzez realizację zadań

ustawowych, a także:

1. Kierunki działań systemowych:

- edukacja ekologiczna,

- planowanie przestrzenne,

2. Kierunki ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych:

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- ochrona i zrównoważony rozwój lasów,

- ochrona powierzchni ziemi i gleb,

- ochrona zasobów kopalin,

3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii:

- materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość,

- kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,

- korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

4. Kierunki dalszej poprawy jakości środowiska:

- poprawa jakości wód,

- poprawa jakości powietrza,

- poprawa klimatu akustycznego,
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- ochrona przez polami elektromagnetycznymi,

- gospodarka odpadami.

Niniejszy dokument ma również swoje odzwierciedlenie w POŚ. Podobnie zresztą jak

„Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022” przyjęta Uchwałą Nr XXX/161/16 Rady Powiatu

Łaskiego z dnia 20 października 2016. W dokumencie tym wyznaczono trzy komponenty celu

strategicznego, którym jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez pełniejsze

wykorzystanie potencjału do rozwoju funkcji gospodarczych, tj. infrastruktury technicznej,

społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa i

bezpieczeństwa publicznego:

- ekonomiczne,

- społeczne,

- ekologiczno-przestrzenne.

Niniejszy POŚ w największym stopniu nawiązuje do celu trzeciego, który jako ceł główny

zakłada ochronę i zachowanie walorów środowiska naturalnego.

5.5 Dokumenty lokalne

5.5.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej

Gminy Łask na lata 2016-2020

Gmina Łask Uchwałą Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016

roku przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy

Łask na lata 2016-2020”. Ostateczny kształt dokumentu wyznacza Uchwała Nr XLII/459/2018

Rady Miejskiej w Łasku z dnia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/187/2016

Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy Łask na lata 2016-2020".

Głównym celem Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łask jest redukcja

ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze w

indywidualnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Cel

główny realizowany jest poprzez cele cząstkowe:

- uświadomienie mieszkańcom Gminy zagrożeń środowiskowych wynikających

z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach poprzez akcję

informacyjną,

- wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele

grzewcze,

- wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych urządzeń

wykorzystujących paliwo stałe,

- wytworzenie mechanizmu zachęt finansowych dla przyspieszenia procesu

modernizacyjnego (pod względem energetycznym) w budynkach.

Celem strategicznym Programu jest uzyskanie takich norm jakości powietrza, które

przyczynią się do wyłączenia części strefy łódzkiej, w której zlokalizowana jest Gmina Łask z

obszarów, w których doszło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego

PM10 oraz przekroczeń wartości docelowej ozonu przyziemnego ze względu na ochronę zdrowia.
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Jako narzędzie do osiągnięcia tego celu przewiduje się realizację działań na rzecz wymiany

niskosprawnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) oraz pogłębienie działań optymalizujących zużycie

energii w obiekcie – poprzez termoizolację podstawowych przegród zewnętrznych (ocieplenie

ścian, dachów/stropów nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej).

5.5.2 Program Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu

Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask

Gmina Łask posiada przyjęty uchwałą Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia

4 listopada 2009 r. Program Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu

Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask, którego celem jest:

1. Przygotowanie planu oczyszczenia terenu gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez

ich demontaż i unieszkodliwienie.

2. Dostosowanie działań do wymagań przepisów prawnych, a dotyczących postępowania z

wyrobami zawierającymi azbest.

3. Stworzenie odpowiednich warunków do ograniczenia negatywnego oddziaływania

wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania.

5. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

6. Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających

azbest.

7. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację

Programu.

8. Eliminacja możliwości powstania nielegalnych składowisk odpadów azbestowych.

Wśród zadań wymienia się natomiast realizację wymienionych zadań:

- zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego

użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania

związane z azbestem -nieuprawniony demontaż i usuwanie odpadów,

- stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych

oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi,

- zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie Usuwania Azbestu poprzez

wykorzystanie potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego i

merytorycznego,

- stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie

działania Programu.

5.5.3 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020

Uchwałą Nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 roku

przyjęto również „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020”.

Celem głównym rozwoju Gminy Łask jest: zapewnienie mieszkańcom wysokiego

poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także

zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego poprzez określone cele strategiczne, a

także cele cząstkowe. W niniejszym POŚ największą uwagę zwrócono na następujące
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wyartykułowane cele cząstkowe:

- modernizacja oraz budowa dróg gminnych,

- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

- rozwój infrastruktury wodociągowej,

- szczególna ochrona terenów chronionych,

- ochrona czystości gleb i wód poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

VI. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie

W celu wytyczenia najważniejszych kwestii dotyczących działań programowych dla

gminy Łask wynikających z analizy stanu i zagrożeń środowiska jest określenie obszarów

interwencji dla jednostki, czyli obszarów nadal stwarzających problemy.

W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu środowiska i infrastruktury gminy, wskazano

10 obszarów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji. Cele będą realizowane

poprzez kierunki interwencji i konkretne zadania.

6.1 Cele, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji

W niniejszymi rozdziale przedstawiono wyznaczone dla gminy Łask na lata 2018-2025

cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikające z diagnozy środowiska przewidziane do

realizacji w ramach POŚ.

Wyznaczono następujące cele:

1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy do wymaganych standardów.

2. Minimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu

akustycznego środowiska.

3. Utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola

elektromagne-tycznego.

4. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb

modernizacyjnych i inwestycyjnych.

6. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

7. Ochrona gleb.

8. Dalszy rozwój gospodarki odpadami.

9. Ochrona różnorodności biologicznej.

10. Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.

Celom odpowiadają kierunki i określone zadania przewidziane do realizacji

(Tabela 34).
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Tabela 34. Cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikające z diagnozy środowiska w gminie Łask przewidziane do realizacji w ramach „Programu

Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”

Lp.
Obszar

interwencji
Cel

Wskaźnik

Kierunek

interwencji

Lp.

zadani

a

Zadania

Podmiot

odpowiedzialn

y

Ryzyka
Nazwa

Źródło

danych

Wartość

bazowa

(2017 rok -

jeśli nie

podano

inaczej)

Wartość

docelowa

(2025 rok)

A B C D-1 D-2 E F G H-1 H-2 I J

1

ochrona

klimatu

i jakości

powietrza

poprawa jakości

powietrza na

terenie gminy do

wymaganych

standardów

Klasa jakości powietrza

atmosferycznego w strefie

łódzkiej ze względu na B(a)P

WIOŚ Łódź C A

zmniejszanie

zanieczyszczeń

powietrza do

dopuszczalnych

/ docelowych

poziomów

1.1

Przebudowa systemu ciepłowniczego

na osiedlu mieszkaniowym w obrębie

ulic Jana Pawła II, G. Narutowicza,

K. Pułaskiego i Południowej w Łasku

PEC Sp. z o.o.

1. niewystarczająca ilość

środków

finansowych,

2. ograniczone

możliwości

pozyskiwania

środków

zewnętrznych,

3. brak zainteresowania

ze strony

mieszkańców,

4. stosowanie odpadów

jako opału

w gospodarstwach

domowych w piecach

CO,

5. możliwy wzrost

kosztów zamówień,

6. zbyt duże nakłady

finansowe

1.2
Wymiana sieci tradycyjnej na sieć

preizolowaną na os. Przylesie
PEC Sp. z o.o.

Klasa jakości powietrza

atmosferycznego w strefie

łódzkiej ze względu

na PM 10

WIOŚ Łódź C A

1.3

Przebudowa kotłowni przy ul. 9 Maja

71 na kotłownię zasilaną paliwem

gazowym oraz likwidacja węzła

grupowego

PEC Sp. z o.o.

1.4
Realizacja Programu Ograniczania

Niskiej Emisji w Łasku
Gmina Łask

Klasa jakości powietrza

atmosferycznego w strefie

łódzkiej ze względu

na PM 2,5

WIOŚ Łódź C A

1.5
Montaż OZE na potrzeby obiektów

użyteczności publicznej w Łasku
Gmina Łask

1.6
Dofinansowanie na wymianę pieców

dla mieszkańców
Gmina Łask

Klasa jakości powietrza

atmosferycznego w strefie

łódzkiej ze względu na O3

WIOŚ Łódź C A

1.7
Modernizacja budynku po byłej

„Organistówce” w Borszewicach
Gmina Łask

1.8
Modernizacja budynku świetlicy

wiejskiej we Wrzeszczewicach
Gmina Łask

1.9
Przebudowa budynku świetlicy

wiejskiej we Wrzeszczewicach
Gmina Łask
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1

ochrona

klimatu

i jakości

powietrza

poprawa jakości

powietrza na

terenie gminy do

wymaganych

standardów

Emisja CO2 dwutlenku

węgla, dwutlenku

siarki, tlenków azotu

i pyłów dla paliw

zużywanych do

wytwarzania energii

cieplnej sprzedanej

przez Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o.

CO2
PEC Sp. z

o.o.

12551,579

Mg

<12551,579

Mg

zmniejszanie

zanieczyszczeń

powietrza do

dopuszczalnych

/ docelowych

poziomów

1.10
Modernizacja Domu Ludowego

w Łopatkach
Gmina Łask

SO2

PEC Sp. z

o.o.
22,309 Mg <22,309 Mg 1.11

Optymalizacja zakupu energii

elektrycznej
Gmina Łask

NOX

PEC Sp. z

o.o.
20,066 Mg <20,066 Mg 1.12 Modernizacja transportu publicznego Gmina Łask

pyły
PEC Sp. z

o.o.
12,172 Mg <12,172 Mg

1.13

Budowa stacji rowerowych w Gminie

Łask w ramach projektu „Integracja

różnych systemów transportu

zbiorowego poprzez rozbudowę

węzłów przesiadkowych

w województwie łódzkim”

Województwo

Łódzkie

1.14

Sukcesywne zwiększanie

świadomości społeczeństwa w

zakresie potrzeb

i możliwości ochrony powietrza, w

tym oszczędności energii oraz

szkodliwości spalania odpadów w

gospodarstwach domowych

Gmina Łask

Długość gazociągów bez

przyłączy średniego ciśnienia

PSG Sp. z

o.o.
40 052 m >40 052 m 1.15

Rewitalizacja kamienic przy Pl. 11

Listopada, przy ul. Sejmowej 7,

Wojska Polskiego 14

Gmina Łask

Czynne przyłącza gazowe

średniego ciśnienia

PSG Sp. z

o.o.
434 szt. >434 szt. 1.16

Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej w Bałuczu
Gmina Łask

Liczba udzielonych dotacji na

wymianę źródła ogrzewania
Gmina Łask 22

w

zależności

od

otrzymaneg

o

dofinansow

ania

z

WFOŚiGW

w Łodzi

1.17
Rozwój sieci gazowej na terenie

gminy
PSG Sp. z o.o.

2
zagrożenie

hałasem

minimalizowanie

uciążliwego

hałasu

i utrzymanie jak

najlepszej jakości

stanu

akustycznego

środowiska

Stan techniczny dróg
Gmina, PZD,

ZDW

opis

(wynika

z części

diagnostyczn

ej POŚ)

opis

(dobry lub

bardzo

dobry stan

dróg)

ograniczenie

uciążliwości

związanych

z hałasem

komunikacyj-

nym

2.1
Budowa drogi gminnej nr 103162E

we wsi Budy Stryjewskiej
Gmina Łask

1. niewystarczająca ilość

środków

finansowych,

2. ograniczone środki

zewnętrzne,

3. odległe w czasie

inwestycje,

4. protesty mieszkańców

2.2
Budowa drogi gminnej nr 103198E

w Łopatkach
Gmina Łask

2.3 Budowa drogi w Orchowie Gmina Łask

2.4 Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Gmina Łask
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Małym

2.5
Przebudowa ul. Przemysłowej w

Łasku
Gmina Łask

2
zagrożenie

hałasem

minimalizowanie

uciążliwego

hałasu

i utrzymanie jak

najlepszej jakości

stanu

akustycznego

środowiska

Długość ścieżek rowerowych Gmina, GUS
2,2 km

(2016 rok)
>2,2 km

ograniczenie

uciążliwości

związanych

z hałasem

komunikacyj-

nym

2.6
Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej w

Łasku
Gmina Łask

2.7
Przebudowa ul. Lipowej, Rolniczej

i Brzozowej w Łasku
Gmina Łask

2.8
Przebudowa ul. Dębowej (od

Jodłowej do Cisowej) w Łasku
Gmina Łask

2.9
Przebudowa ul. Szkolnej w

Wiewiórczynie
Gmina Łask

2.10
Przebudowa ul. Paderewskiego

w Wiewiórczynie
Gmina Łask

2.11 Przebudowa ul. Kopernika w Łasku Gmina Łask

2.12 Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku Gmina Łask

2.13
Przebudowa ul. Jastrzębiej we

Wronowicach
Gmina Łask

2.14 Przebudowa drogi w Anielinie Gmina Łask

2.15 Przebudowa drogi w Zielęcicach Gmina Łask

2.16 Przebudowa drogi w m. Rembów Gmina Łask

2.17 Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz Gmina Łask

2.18
Przebudowa drogi Wrzeszczewice –

Wola Stryjewska
Gmina Łask

2.19
Przebudowa drogi gminnej

nr 999020E w Rokitnicy
Gmina Łask

2.20
Przebudowa drogi gminnej

nr 103325E w Ostrowie
Gmina Łask

2.21
Przebudowa drogi gminnej

nr 103210E w Ostrowie
Gmina Łask

2.22
Przebudowa drogi gminnej

nr 103193E w Kopyści
Gmina Łask

2.23
Przebudowa drogi gminnej

nr 103184E we Wronowicach
Gmina Łask

2.24 Przebudowa drogi gminnej

nr 103173E w Kopyści
Gmina Łask
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2
zagrożenie

hałasu

minimalizowanie

uciążliwego

hałasu

i utrzymanie jak

najlepszej jakości

stanu

akustycznego

środowiska

- - - -

ograniczenie

uciążliwości

związanych

z hałasem

komunikacyj-

nym

2.25

Przebudowa drogi gminnej

nr 103172E w Wola Bałucka -

Orchów

Gmina Łask

2.26
Przebudowa drogi gminnej

nr 103171E w Borszewicach
Gmina Łask

2.27
Przebudowa drogi gminnej

nr 103165E w Anielinie
Gmina Łask

2.28
Przebudowa drogi gminnej

nr 103163E i 103164E w Karszewie
Gmina Łask

2.29
Przebudowa drogi gminnej

nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki
Gmina Łask

2.30
Przebudowa drogi powiatowej nr

3706E Łask-Kwiatkowice: Etap I

Powiatowy

Zarząd Dróg

w Łasku

2.31

Poprawa dostępności komunikacyjnej

i bezpieczeństwa uczestników ruchu

drogowego – przebudowa ul. 9 Maja

i ul. Południowej w Łasku

Powiatowy

Zarząd Dróg

w Łasku

2.32
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr

473 na odcinku Przatów-Łask

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

2.33
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr

482 – ul. Warszawska w Łasku

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

2.34

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr

483 na odcinku Łask-Gorczyn z

budową ścieżki rowerowej z

dopuszczeniem ruchu pieszego na

odcinku od granic miasta Łąsk (ul.

Narutowicza) do Gorczyna

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

Liczba MPZP, w których

uwzględniono zapisy

wynikające ze strefy

ograniczonego użytkowania

Gmina 0 >0

kształtowanie

zabudowy Gminy

Łask zgodnie

utworzonym

obszarem

ograniczonego

użytkowania dla

lotniska

wojskowego

Łask

2.35

Uwzględnianie w miejscowych

planach zagospodarowania

przestrzennego zagadnień

związanych z lokalizacją określonych

rodzajów zabudowy na obszarze

ograniczonego użytkowania dla

lotniska wojskowego Łask

Gmina Łask
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3

pola

elektroma-

gnetyczne

utrzymanie stanu

braku zagrożeń

dla środowiska

i mieszkańców ze

strony pola

elektromagne-

tycznego

Wynik pomiaru poziomu pól

elektromagnetycznych
WIOŚ

b.d.

za rok 2016 i

2017

brak

przekroczeń

modernizacja

infrastruktury

i emitorów

promieniowa-nia

elektro-

magnetycznego

3.1

Uwzględnianie w miejscowych

planach zagospodarowania

przestrzennego aspektów związanych

z promieniowaniem niejonizującym

w postaci zapewnienia odpowiedniej

odległości od zabudowań

Gmina Łask 1. ograniczone środki

finansowe

przeznaczone na

monitoring,

2. brak środków

finansowych w

danym okresie

programowania

3.2

Monitoring emisji pól

elektromagnetycznych wraz z

kontrolą zgłaszanych instalacji

WIOŚ w Łodzi

3.3

Modernizacja linii kablowych

i napowietrznych SN, nn oraz stacji

transformatorowych

PGE

Dystrybucja

S.A.

4

gospodaro

-wanie

wodami

ochrona zasobów

wód

powierzchnio-

wych

i podziemnych

Ocena stanu dla JCWP

z obszaru gminy Łask
WIOŚ Łódź

zły stan wód

(ocena z lat

2012-2016)

dobry stan

wód
osiągnięcie

i utrzymanie

dobrego stanu

jakościowego

i ilościowego

wód

powierzchnio-

wych

i podziemnych

4.1

Budowa urządzeń podczyszczają-

cych na wylotach kanalizacji

deszczowej W4, W9, W10

Gmina Łask

1. ograniczone

możliwości

finansowe jednostek

odpowiedzialnych za

prowadzenie prac,

2. brak środków

finansowych

w danym okresie

programowania

4.2 Stała kontrola jakości wody pitnej

MPWIK

Sp. z o.o.,

PSEE w Łasku

4.3

Kontrola stanu funkcjonowania

i obsługi zbiorników na ścieki bytowe

oraz oczyszczalni przydomowych

Gmina Łask

Klasyfikacja

wód

podziemnyc

h w

punktach

pomiarowyc

h sieci

krajowej

monitoringu

zwykłych

wód

podziemnyc

h – końcowa

klasa jakości

nr 810 WIOŚ Łódź II

utrzymanie

dobrego

stanu

4.4

Kontrola i weryfikacja stanu

prawnego dla istniejących wylotów

ścieków oraz ujęć wód w zlewni rzek

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach

PGW „Wody

Polskie”

nr 1696 WIOŚ Łódź III
nie mniej

niż III

przeciwdzia-łanie

nadzwyczajnym

zagrożeniom

4.5 Retencjonowanie wód opadowych mieszkańcy

ochrona zasobów

wód

powierzchnio-

wych i

podziemnych

4.6 Prace utrzymaniowe na rzekach

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach

PGW „Wody

Polskie”

5

gospodark

a wodno-

ściekowa

rozwój systemu

wodociągowo-

kanalizacyjnego

z

Długość sieci wodociągowej

rozdzielczej

MPWIK Sp.

z o.o., GUS
226,6 km >226,6

rozwój

i modernizacja

sieci

wodociągowej

5.1
Modernizacja stacji wodociągowej

w Ostrowie

MPWIK Sp.

z o.o.
1. niewystarczająca ilość

środków

finansowych,

2. ograniczone5.2 Rozbudowa sieci wodociągowej Gmina Łask
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uwzględnieniem

bieżących

potrzeb

modernizacyjnyc

h

i inwestycyjnych

możliwości

pozyskiwania

środków

zewnętrznych,

3. ograniczone zasoby

eksploatacyjne wód

podziemnych

w gminie

Długość sieci kanalizacyjnej
MPWIK Sp.

z o.o., GUS
85,3 km >85,3 km 5.3

Wymiana infrastruktury wykonanej z

rur azbestowo-cementowych

MPWIK Sp.

z o.o.

Ocena wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi

PSEE w

Łasku
pozytywna pozytywna

rozwój

gospodarki

ściekowej

5.4
Budowa odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w m. Wronowice
Gmina Łask

5.5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociągowej w Woli Łaskiej i

Ostrowie

Gmina Łask

5.6
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

we Wronowicach
Gmina Łask

5.7

Modernizacja oczyszczalni ścieków

oraz rozbudowa i modernizacja

kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 1 – Modernizacja

oczyszczalni ścieków

MPWIK Sp.

z o.o.

Liczba przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie

gminy

GUS 361 <361 5.8

Modernizacja oczyszczalni ścieków

oraz rozbudowa i modernizacja

kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji

sanitarnej

w południowej części dzielnicy

Kolumna

z wyłączeniem oczyszczalni ścieków

przy ul. Modrzewiowej

MPWIK Sp.

z o.o.

Liczba zbiorników

bezodpływowych na terenie

gminy

GUS 165 >165

5.9

Modernizacja oczyszczalni ścieków

oraz rozbudowa i modernizacja

kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 3 – Modernizacja

bezwykopowa istniejących

kolektorów sanitarnych

MPWIK Sp.

z o.o.

5.10

Modernizacja oczyszczalni ścieków

oraz rozbudowa i modernizacja

kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 4 – Budowa sieci

kanalizacyjnej w Ostrowie

MPWIK Sp.

z o.o.

5.11 Modernizacja oczyszczalni ścieków

oraz rozbudowa i modernizacja

MPWIK Sp.

z o.o.
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kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 5 – Budowa kanalizacji w ul.

Widawskiej, Zachodniej

5.12

Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków w miejscach o rozproszonej

zabudowie i odpowiednich

warunkach gruntowo-wodnych, gdzie

brak jest kolektorów ściekowych, a

budowa ich jest ekonomicznie

nieuzasadniona

Gmina Łask,

właściciele

nieruchomości

6

zasoby

geologiczn

e

racjonalne

gospodarowanie

zasobami

geologicznymi

Powierzchnia wymagająca

rekultywacji (ha)
PIG 0

prowadzeni

e

rekultywacji

w razie

wystąpienia

takiej

koniecznośc

i

ochrona

powierzchni

ziemi

6.1

Prowadzenie kontroli w zakresie

wykonywania postanowień

udzielonych koncesji

Organy

wydające

koncesje

1. naciski społeczne6.2
Eliminacja nielegalnych eksploatacji

kopalin

Okręgowy

Urząd

Górniczy

6.3
Prowadzenie rekultywacji obszarów

poeksploatacyjnych

Właściciel

gruntu

7 gleby ochrona gleb
Liczba MPZP, w których

zapewniono ochronę gleb
Gmina Łask 0

w

zależności

od

podjętych

działań

właściwe

gospodarowa-nie

glebami

7.1

Podejmowanie działań

przeciwdziałających skażeniu gleb

oraz ich właściwa ochrona w

miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego

Gmina Łask,

właściciele

gruntów

1. niewystarczająca ilość

środków finansowych

8

gospodark

a

odpadami

i

zapobiega-

nie

powstawa-

niu

odpadów

dalszy rozwój

systemu

gospodarki

odpadami

Poziom recyklingu

i przygotowania do ponownego

użycia papieru, metalu, tworzyw

sztucznych

i szkła

Gmina Łask 26,58%

minimum

ustalone

Rozporządz

eniem

Ministra

Środowiska

kontynuacja

działań

mających na

celu

zapewnienie

właściwej

obsługi

mieszkańców

w zakresie

odbioru

odpadów

8.1
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych w Kolumnie
Gmina Łask

1. brak prowadzenia

selektywnej zbiórki

odpadów przez

mieszkańców lub

nieprawidłowa

segregacja odpadów,

2. niewystarczające

zainteresowanie ze

strony mieszkańców,

3. brak pewności

uzyskania dotacji na

działania związane z

usuwaniem wyrobów,

brak możliwości

uzyskania dotacji na

Poziom recyklingu

i przygotowania do ponownego

użycia innych niż niebezpieczne

odpadów budowalnych

i rozbiórkowych

Gmina Łask 100,00%

ustalone

Rozporządz

eniem

Ministra

Środowiska

8.2

Zapewnienie właściwego systemu

odbioru odpadów komunalnych, w

tym rozwój selektywnej zbiórki

Gmina Łask

Dopuszczalny poziom masy

odpadów komunalnych
Gmina Łask 24,25% ustalone

Rozporządz
8.3 Podejmowanie działań związanych

z unieszkodliwianiem wyrobów
Gmina Łask
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nowe pokrycie

dachowe,

4. niewystarczająca ilość

środków finansowych

ulegający biodegradacji

przekazywanych do

składowania w stosunku do

masy tych odpadów

wytworzonych w 1995

eniem

Ministra

Środowiska

zawierających azbest

Masa odebranych odpadów

segregowanych z terenu gminy
Gmina Łask 2 099,651 Mg

>2 099,651

Mg
działania

administracyjne

i kontrolne

8.4

Intensyfikacja edukacji ekologicznej

promującej minimalizację

powstawania odpadów i właściwego

postępowania

z nimi oraz prowadzenie skutecznej

kampanii informacyjno-edukacyjnej

w tym zakresie

Gmina ŁaskMasa odpadów dostarczonych

do PSZOK

z terenu gminy

Gmina Łask 442,345 Mg
>442,345

Mg

9

zasoby

przyrodnic

ze

ochrona

różnorodności

biologicznej

Liczba pomników przyrody Gmina Łask 19
Nie mniej

niż 19

właściwe

gospodaro-wanie

zasobami

przyrodniczymi

9.1

„Poprawa jakości środowiska poprzez

rozwój i odnowę terenów zieleni

miejskiej w Łasku”

Gmina Łask

1. ograniczone

możliwości

administracyjne,

2. ograniczone

możliwości

finansowania działań,

3. narażenie zasobów

leśnych na czynniki

meteorologiczne

(susze, opady

nawalne, silne wiatry)

i biologiczne

(choroby, szkodniki)

9.2
Bieżące utrzymanie terenów zieleni

na terenie miasta i gminy Łask
Gmina Łask

9.3
Zagospodarowanie terenu Ogródka

Jordanowskiego
Gmina Łask

9.4

Rewitalizacja Placu Szarych

Szeregów

w Łasku

Gmina Łask

Lesistość gminy GUS 18,0%
Nie mniej

niż 18,0%

właściwe

gospodaro-wanie

zasobami

przyrodniczymi

9.5
Nowe nasadzenia na terenie miasta

i gminy Łask
Gmina Łask

9.6

Prace pielęgnacyjne w koronach

drzew,

w pasach ulicznych na terenie miasta

Łask

Gmina Łask

9.7
Zachowanie i ochrona istniejących

kompleksów leśnych

Nadleśnictwo

Kolumna

Liczba obszarów Natura 2000 GDOŚ 1
nie mniej

niż 1

9.8
Ochrona i rozwój form ochrony

przyrody

Gmina Łask,

RDOŚ w Łodzi

9.9 Działania edukacyjne

Gmina Łask,

RDOŚ w

Łodzi,

Nadleśnictwo

Kolumna

10
poważne

awarie

przeciwdziałanie

występowaniu

poważnych awarii

Liczba poważnych awarii na

terenie gminy
WIOŚ Łódź 0 0

zapobieganie

poważnym

awariom oraz

10.1

Realizacja akcji informacyjno –

edukacyjnych dla ogółu

społeczeństwa dotyczących zasad

WIOŚ, Gmina

Łask, Policja,

Straż Pożarna,

1. ograniczone

możliwości

prognozowania
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eliminacja

i minimalizacja

skutków w razie

ich wystąpienia

postępowania w razie wystąpienia

poważnej awarii, w celu

ukształtowania właściwych postaw

i zachowań

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach

PGW „Wody

Polskie”

zdarzeń,

2. ograniczone

możliwości

finansowe

10.2

Bieżące na utrzymanie jednostek

odpowiedzialnych za

przeciwdziałania

np. klęskom żywiołowym

Gmina Łask,

Straż Pożarna

10.3

Dofinansowanie zakupu specjalnego

lekkiego samochodu ratownictwa

technicznego dla KP PSP w Łasku

Gmina Łask

wspólnie

z innymi jst

Źródło: opracowanie własne

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 113



6.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy został stworzony osobno dla zadań własnych Gminy

Łask i osobno do zadań monitorowanych. Dokonano szacunkowego podziału kosztów w

poszczególnych latach realizacji. Należy przy tym podkreślić, że faktyczna realizacja zadań w

poszczególnych latach jest uzależniona praktycznie w każdym przypadku od możliwości

pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Stąd faktyczny termin realizacji inwestycji i wysokość

kosztów koniecznych do poniesienia może się zmieniać w kolejnych latach. Ograniczony budżet

Gminy Łask oraz uzależnienie od pozyskania środków zewnętrznych to także główne zagrożenia

dla podjęcia działań lub ich pełnej realizacji.

6.2.1 Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem
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Tabela 35. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych realizowanych w ramach POŚ

Lp.
Obszar

interwencji

Lp.

zadani

a

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł)

Źródło finansowania
Dodatkowe informacje

o zadaniu
2018 2019 2020 2021 2022-2025 razem

A B C-1 C-2 D E F G H I J K L

1

ochrona

klimatu

i jakości

powietrza

1.4
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji

w Łasku
Gmina Łask 904,32 0,00 0,00 0,00 0,00 904,32

WFOŚiGW w Łodzi

(dofinasowanie do

40,0%)

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

1.5
Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności

publicznej w Łasku
Gmina Łask 1 395,00 0,00 0,00 0,00 1 395,00

środki UE RPOWŁ –

74%,

Budżet Gminy – 26%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2019

1.6 Dofinansowanie na wymianę pieców dla mieszkańców Gmina Łask 0,00 średnio 1 000,00 / rok 4 000,00 7 000,00

Budżet Gminy Łask,

dofinansowanie zależy

od programu,

w którym Gmina

pozyska środki

Dofinansowanie

prowadzone będzie po

pozyskaniu środków

zewnętrznych

1.7
Modernizacja budynku po byłej „Organistówce”

w Borszewicach
Gmina Łask 1 422,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00

Budżet Gminy Łask,

RPO WŁ

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2015-2019

1.8
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we

Wrzeszczewicach
Gmina Łask 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2011-2019

1.9
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we

Wrzeszczewicach
Gmina Łask 110,79 0,00 0,00 0,00 110,79

Budżet Gminy Łask,

PROW 2014-2020
-

1.10 Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach Gmina Łask 1 032,50 0,00 0,00 1 032,50
Budżet Gminy Łask,

PROW 2014-2020

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2011-2020

1.11 Optymalizacja zakupu energii elektrycznej Gmina Łask 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2018

1.12 Modernizacja transportu publicznego Gmina Łask 17 750,02 0,00 0,00 17 750,02 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2020

1.14

Sukcesywne zwiększanie świadomości społeczeństwa w

zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza,

w tym oszczędności energii oraz szkodliwości spalania

odpadów w gospodarstwach domowych

Gmina Łask W zależności od skali podjętych działań

W zależności

od skali

podjętych

działań

Budżet Gminy Łask,

WFOŚiGW

Zadanie przewidziane do

realizacji w latach 2018-

2025, brak możliwości

określenia kosztów

1.15
Rewitalizacja kamienic przy Pl. 11 Listopada,

przy ul. Sejmowej 7, Wojska Polskiego 14
Gmina Łask 9 165,35 0,00 0,00 9 165,35

Budżet Gminy Łask,

RPO WŁ

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2020

1.16
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w Bałuczu
Gmina Łask 2 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00

Budżet Gminy Łask,

WFOŚiGW w Łodzi
Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 115



2016-2018

2
zagrożenie

hałasem

2.1
Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy

Stryjewskiej
Gmina Łask 420,00 0,00 430,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2021

2.2 Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach Gmina Łask 820,00 0,00 0,00 835,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

2.3 Budowa drogi w Orchowie Gmina Łask 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2010-2018

2.4 Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym Gmina Łask 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2.5 Przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku Gmina Łask 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 956,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2.6 Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej w Łasku Gmina Łask 850,00 850,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2022

2.7
Przebudowa ul. Lipowej, Rolniczej

i Brzozowej w Łasku
Gmina Łask 816,00 0,00 0,00 820,50 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

2.8
Przebudowa ul. Dębowej (od Jodłowej do Cisowej)

w Łasku
Gmina Łask 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2014-2018

2.9 Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie Gmina Łask 517,65 0,00 0,00 531,25 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

2.10 Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie Gmina Łask 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,50 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2.11 Przebudowa ul. Kopernika w Łasku Gmina Łask 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,90 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2.12 Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku Gmina Łask 2 830,00 0,00 0,00 0,00 2 835,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2019

2.13 Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach Gmina Łask 375,00 0,00 0,00 375,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2020

2.14 Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie Gmina Łask 210,00 210,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2022
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2.15 Przebudowa drogi w Zielęcicach Gmina Łask 630,80 0,00 0,00 0,00 0,00 638,80 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2
zagrożenie

hałasem

2.16 Przebudowa drogi w m. Rembów Gmina Łask 736,00 736,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2022

2.17 Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz Gmina Łask 1 710,00 1 710,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2021

2.18 Przebudowa drogi Wrzeszczewice – Wola Stryjewska Gmina Łask 400,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2009-2019

2.19 Przebudowa drogi gminnej nr 999020E w Rokitnicy Gmina Łask 1 110,00 0,00 1 120,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2021

2.20 Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie Gmina Łask 725,00 725,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2022

2.21 Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie Gmina Łask 495,72 0,00 0,00 505,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

2.22 Przebudowa drogi gminnej nr 103193E w Kopyści Gmina Łask 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2018

2.23 Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach Gmina Łask 500,00 0,00 0,00 529,90 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

2.24 Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści Gmina Łask 608,90 0,00 615,90 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2021

2.25
Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Wola Bałucka

- Orchów
Gmina Łask 641,6 0,00 0,00 0,00 683,20 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2019

2.26
Przebudowa drogi gminnej nr 103171E

w Borszewicach
Gmina Łask 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,80 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

2.27 Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w Anielinie Gmina Łask 714,00 714,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2018-2022

2.28
Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E

w Karszewie
Gmina Łask 1 632,02 0,00 1 632,02 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2021

2.29
Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice -

Kiki
Gmina Łask 1 904,34 0,00 0,00 1 928,28 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2020

Id: 9F9DDE11-8C28-4FA3-A7C3-7C48878C274E. Podpisany Strona 117



2.35

Uwzględnianie w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych

z lokalizacją określonych rodzajów zabudowy na

obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska

wojskowego Łask

Gmina Łask koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

Budżet Gminy Łask Zadanie ciągłe

3

pola

elektroma-

gnetyczne

3.1

Uwzględnianie w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych

z promieniowaniem niejonizującym

w postaci zapewnienia odpowiedniej odległości od

zabudowań

Gmina Łask koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

Budżet Gminy Łask Zadanie ciągłe

4

gospodaro-

wanie

wodami

4.1
Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach

kanalizacji deszczowej W4, W9, W10
Gmina Łask 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2018

4.3
Kontrola stanu funkcjonowania i obsługi zbiorników na

ścieki bytowe oraz oczyszczalni przydomowych
Gmina Łask koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

Budżet Gminy Łask Zadanie ciągłe

5

gospodarka

wodno-

ściekowa

5.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gmina Łask 260,00 0,00 0,00 0,00 355,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2009-2019

5.4
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Wronowice
Gmina Łask 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,10 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2018

5.5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

w Woli Łaskiej i Ostrowie
Gmina Łask 3 358,96 0,00 0,00 0,00 3 563,00

Budżet Gminy Łask

+WFOŚiGW

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2019

5.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach Gmina Łask 0,00 3 870,00 4 700,00 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2010-2022

5.12

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

w miejscach o rozproszonej zabudowie

i odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, gdzie

brak jest kolektorów ściekowych, a budowa ich jest

ekonomicznie nieuzasadniona

Gmina, właściciele

nieruchomości

koszty własne właścicieli nieruchomości + ewentualnie dofinansowanie

np. WFOŚiGW, NFOŚiGW
- WFOŚiGW, NFOŚiGW Zadanie ciągłe

7 gleby 7.1

Podejmowanie działań przeciwdziałających

skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona

w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego

Gmina Łask,

właściciele

gruntów

koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

Budżet Gminy Łask,

środki prywatne
Zadanie ciągłe

8

gospodarka

odpadami

i zapobiega-

nie

powstawa-

niu

odpadów

8.1
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Kolumnie
Gmina Łask 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Budżet Gminy Łask

Zadanie przewidziane do

realizacji w roku 2025

8.2
Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów

komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki
Gmina Łask 1 925,50 b.d. b.d. b.d. b.d.

1 925,50 +

koszty

w latach

2019-2025

Budżet Gminy Łask

Aktualnie, usługi w

zakresie odbioru i

zagospodarowania

odpadów na terenie

Miasta i Gminy Łask

świadczy „EKO-
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REGION” spółka z

o.o. z/s w

Bełchatowie do

czerwca 2019 – po

tym czasie zostanie

wyłoniony nowy

podmiot

8.3
Podejmowanie działań związanych

z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Gmina Łask,

właściciele

nieruchomości

koszty własne właścicieli nieruchomości + dofinansowanie WFOŚiGW -

Budżet Gminy Łask,

dofinasowanie

z WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie przewidziane do

realizacji do roku 2032,

zadanie ciągłe

8.4

Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej

minimalizacje powstawania odpadów i właściwego

postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej

kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie

Gmina Łask W zależności od skali podjętych działań

W zależności

od skali

podjętych

działań

Budżet Gminy Łask

Zadanie ciągłe, brak

możliwości określenia

kosztów

9

zasoby

przyrodni-

cze

9.1
„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój

i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”
Gmina Łask 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 925,00

Budżet Gminy

Łask - 15%,

NFOŚiGW – 85%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2018

9.2
Bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta

i gminy Łask
Gmina Łask 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Budżet Gminy Łask -

9.3 Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego Gmina Łask 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00
Budżet Gminy Łask,

RPO WŁ

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2010-2018

9.4 Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku Gmina Łask 8 679,90 0,00 8 679,90 Budżet Gminy Łask

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2016-2021

9.5 Nowe nasadzenia na terenie miasta i gminy Łask Gmina Łask 0,00 200,00 200,00
Gmina Łask – 40%

WFOŚiGW – 60%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2019-2025

9.6
Prace pielęgnacyjne w koronach drzew, w pasach

ulicznych na terenie miasta Łask
Gmina Łask 0,00 0,00 200,00 200,00

Gmina – 40%

WFOŚiGW – 60%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2020-2025

9.8 Ochrona i rozwój form ochrony przyrody
Gmina Łask, RDOŚ

w Łodzi
W zależności od skali podjętych działań

W zależności

od skali

podjętych

działań

środki własne

Gminy Łask,

WFOŚiGW, NFOŚiGW

Zadanie ciągłe

9.9 Działania edukacyjne

Gmina Łask, RDOŚ

w Łodzi,

Nadleśnictwo

Kolumna

W zależności od skali podjętych działań

W zależności

od skali

podjętych

działań

Budżet Gminy Łask,

RDOŚ w Łodzi, Lasy

Państwowe

Zadanie ciągłe

10
poważne

awarie
10.1

Realizacja akcji informacyjno –

edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa

dotyczących zasad postępowania w razie

wystąpienia poważnej awarii, w celu

WIOŚ Łódź, Gmina

Łask, Policja, Straż

Pożarna, RZGW

w Poznaniu

działający

W zależności od skali podjętych działań

W zależności

od skali

podjętych

działań

Budżet Gminy Łask Zadanie ciągłe
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ukształtowania właściwych postaw i zachowań w strukturach PGW

„Wody Polskie”

10.2
Bieżące na utrzymanie jednostek odpowiedzialnych za

przeciwdziałania np. klęskom żywiołowym

Gmina Łask,

Straż Pożarna
220,00 220,00 Budżet Gminy Łask Zadanie ciągłe

10.3

Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego

samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP

w Łasku

Gmina Łask

wspólnie

z innymi

jednostkami

samorządu

terytorialnego

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Budżet Gminy Łask,

Budżety innych Gmin

Powiatu Łaskiego

Koszt poniesiony przez

Gminę Łask

Źródło: opracowanie własne
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6.2.2 Harmonogram realizacji zadań koordynowanych wraz z ich finansowaniem
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Tabela 36. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań koordynowanych realizowanych w ramach POŚ

Lp.
Obszar

interwencji

Lp.

zadan

ia

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł)

Źródło finansowania
Dodatkowe informacje

o zadaniu
2018 2019 2020 2021 2022-2025 razem

A B C-1 C-2 D E F G H I J K L

1

ochrona

klimatu

i jakości

powietrza

1.1

Przebudowa systemu ciepłowniczego na osiedlu

mieszkaniowym w obrębie ulic Jana Pawła II, G.

Narutowicza, K. Pułaskiego i Południowej w Łasku

PEC Sp. z o.o. 0,00 2 420,025 0,00 2 420,025

PEC Sp. z o.o. 48%,

planowana dotacja

UE 52%

-

1.2
Wymiana sieci tradycyjnej na sieć preizolowaną na

oś. Przylesie
PEC Sp. z o.o. 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00

PEC Sp. z o.o. 48%,

planowana dotacja

UE 52%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2020-2023

1.3

Przebudowa kotłowni przy ul. 9 Maja 71 na

kotłownię zasilaną paliwem gazowym oraz

likwidacja węzła grupowego

PEC Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

PEC Sp. z o.o. 48%,

planowana dotacja

UE 52%

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2024-2025

1.13

Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w

ramach projektu „Integracja różnych systemów

transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów

przesiadkowych w województwie łódzkim”

Województwo

Łódzkie
1 195,00 23 860,77

RPO WŁ na lata

2014-2020, Budżet

Gminy Łask oraz

pozostałych

partnerów

Koszt zadania

obejmuje lata 2017-

2024, partnerami w

zadaniu są następujące

gminy: Koluszki,

Miasto Kutno, Miasto

Łowicz, Miasto Łódź,

Miasto Pabianice,

Miasto Sieradz, Miasto

Skierniewice, Miasto

Zduńska Wola, Miasto

Zgierz

1.17 Rozwój sieci gazowej na terenie gminy PSG Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Budżet PSG Sp. z

o.o.

zgodnie z zebranymi
danymi zakres zadania
obejmuje:
1. Projekt gazociągu dn
90/6040PE – Łask ul.
Sosnowa, Katowicka,
Toruńska, Plac
Gwiaździsty, Świerkowa,
Sadowa, Swojska,
2. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn 63 L+815
mb – Łask, ul. Miodowa
1b,
3. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn
110/90/63/40 L~6021 m –
Łask ul. Sportowa, Miła,
Piekarnicza, Traugutta,
Buczka, Wrzosowa, Cicha,
Przedwiośnie, Klonowa,
Różana, Brzoskwiniowa,
Jagodowa, Wronowice ul.
Orla, Sikorowa, Słowicza
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(od dz. 37/10 do 38-27),
Jastrzębia, Puszczykowa,
Sowia, Jaskółcza,
Kanarkowa, Sowia, Miła,
Kukułcza,
4. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn
110/63/40 L=984 mb,
Łask ul. Piotrkowska,
Torowa, Łanowa,
Wileńska, Komuny
Paryskiej, Szarych
Szeregów, Letnia,
Gdańska, Kopernika,
5. Projekt gazociągu dn
90/40PE – Łask dz.
281/18/17/16/15,
253/34/33/32/27/22,
6. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn 63 L~520
m, Łask ul. Batorego,
Dębowa, Jodłowa,
Podleśna, Ostrów Osiedle,
7. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn
125/63/40 L~880 m,
Ostrów dz. 223/13,
223/17, 223/4, 223/20,
223/18, 223/10, 223/25,
Wola Łaska dz. 232/7,
8. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn 63 L~30,
Łask, ul. Andersa od dz.
193/12 do 193/13 ob. 20,
9. Kompleksowa realizacja
gazociągu ś/c dn 63 L~30
m, Łask ul. Gdańska od dz.
123 do dz. 125 ob. 4.
Wymienione podzadania
przewidziane są do
realizacji do końca 2020r.

2

zagrożenie

hałasem

2.30
Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E Łask-

Kwiatkowice: Etap I

Powiatowy Zarząd

Dróg w Łasku
brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet Powiatu

Łaskiego

Zadanie zostanie

wykonane do roku

2025

2.31

Poprawa dostępności komunikacyjnej i

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego –

przebudowa ul. 9 Maja i ul. Południowej w Łasku

Powiatowy Zarząd

Dróg w Łasku
brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet Powiatu

Łaskiego

Zadanie zostanie

wykonane do roku

2025

2.32
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na

odcinku Przatów-Łask

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet

Województwa

Łódzkiego

Zadanie zostanie

wykonane do roku

2025

2.33
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 – ul.

Warszawska w Łasku

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet

Województwa

Łódzkiego

Termin realizacji

zadania jest zależny od

zabezpieczenia

środków finansowych
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w budżecie

Województwa

Łódzkiego

2.34

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na

odcinku Łask-Gorczyn z budową ścieżki

rowerowej

z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku od

granic miasta Łąsk (ul. Narutowicza) do Gorczyna

Zarząd Dróg

Wojewódzkich

w Łodzi

brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet

Województwa

Łódzkiego

Termin realizacji

zadania jest zależny od

zabezpieczenia

środków finansowych

w budżecie

Województwa

Łódzkiego

3
pola elektroma-

gnetyczne

3.2
Monitoring emisji pól elektromagnetycznych wraz

z kontrolą zgłaszanych instalacji
WIOŚ w Łodzi koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

- Zadanie ciągłe

3.3
Modernizacja linii kablowych i napowietrznych

SN, nn oraz stacji transformatorowych

PGE Dystrybucja

S.A.
brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d.

Budżet PGE

Dystrybucja S.A.

Plan rozwoju PGE
Dystrybucja S.A. Oddział
w Łodzi w latach 2017-
2022 obejmuje
następujące inwestycje:
1. Przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej
nowych odbiorców IV i
V grupy przyłączeniowej
o łącznej mocy 9 000 kW
(m.in. budowa czterech
stacji
transformatorowych
15/0,4 kV, budowa 1 km
linii średniego napięcia
15 kV, budowa 14 km
linii kablowych niskiego
napięcia 0,4 kV, budowa
700 przyłączy o długości
łącznej ok. 18 km),
2. Modernizacja
napowietrznej linii 100
kV „Łask-Pabianice”,
3. Modernizacja
napowietrznej linii 110
kV „Łask I – Zduńska
Wola”,
4. Modernizacja
napowietrznej linii 15 kV
„Łask I – Zelów” na
odcinku 1,6 km,
5. Modernizacja sieci
elektroenergetycznej SN i
nN (miejscowości:
Miasto Łask, ul.
Żeromskiego,
Mickiewicza,
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Kilińskiego, 9-go Maja,
Gorczyn, Wydrzyn,
Sięganów, Ostrów, Okup
Wielki, Wola Łaska,
Aleksandrówek oraz
Remiszew)

4

gospodaro-

wanie

wodami

4.2 Stała kontrola jakości wody pitnej

MPWIK

Sp. z o.o.,

PSEE w Łasku

koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

Budżet MPWIK

Sp. z o.o., PSEE w

Łasku

Coroczna ocena

jakości, zadanie ciągłe

4.4

Kontrola i weryfikacja stanu prawnego dla

istniejących wylotów ścieków oraz ujęć wód w

zlewni rzek

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach

PGW „Wody

Polskie”

koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach PGW

„Wody Polskie”

Zadanie ciągłe

4.5 Retencjonowanie wód opadowych mieszkańcy koszty własne właścicieli nieruchomości

koszty

własne

właścicieli

nierucho-

mości

środki prywatne

Brak możliwości

określenia

poniesionych kosztów,

zadanie ciągłe

4.6 Prace utrzymaniowe na rzekach

RZGW

w Poznaniu

działający

w strukturach

PGW „Wody

Polskie”

brak możliwości określenia kosztów na tym etapie b.d. -

Na podstawie

zebranych danych

(RZGW w Poznaniu)

ustalono, że zadanie

realizowane będzie do

roku 2025 jako

zadanie ciągłe

5

gospodarka

wodno-

ściekowa

5.1 Modernizacja stacji wodociągowej w Ostrowie MPWIK Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
Dofinansowanie ze

środków UE

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2021-2025

5.3
Wymiana infrastruktury wykonanej z rur

azbestowo-cementowych
MPWIK Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet MPWIK

Sp. z o.o., Gminy

Łask

Zadanie ciągłe

5.7

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie

Gminy Łask – Zadanie 1 – Modernizacja

oczyszczalni ścieków

MPWIK Sp. z o.o. 44 300,00 0,00 0,00 0,00 44 300,00

UE - POIIŚ 2014-

2020 – 63,45 %;

Pożyczka

inwestycyjna

NFOŚiGW

wWarszawie

– 36,55 %

Koszt zadania łącznie

obejmuje lata

2017-2019
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5.8

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie

Gminy Łask – Zadanie 2 – Budowa kanalizacji

sanitarnej w południowej części dzielnicy

Kolumna z wyłączeniem oczyszczalni ścieków

przy ul. Modrzewiowej

MPWIK Sp. z o.o. 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00

UE - POIIŚ 2014-

2020 – 63,45 %;

Pożyczka

inwestycyjna

NFOŚiGW

wWarszawie

– 36,55 %

-

5.9

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie

Gminy Łask – Zadanie 3 – Modernizacja

bezwykopowa istniejących kolektorów sanitarnych

MPWIK Sp. z o.o. 0,00 7 700,00 0,00 0,00 7 700,00

UE - POIIŚ 2014-

2020 – 63,45 %;

Pożyczka

inwestycyjna

NFOŚiGW

wWarszawie

– 36,55 %

-

5.10

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa

i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacyjnej w

Ostrowie

MPWIK Sp. z o.o. 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

UE - POIIŚ 2014-

2020 – 63,45 %;

Pożyczka

inwestycyjna

NFOŚiGW

wWarszawie

– 36,55 %

-

5.11

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz

rozbudowa

i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask –

Zadanie 5 – Budowa kanalizacji

w u. Widawskiej, Zachodniej

MPWIK Sp. z o.o. 3 200,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00

UE - POIIŚ 2014-

2020 – 63,45 %;

Pożyczka

inwestycyjna

NFOŚiGW

wWarszawie

– 36,55 %

-

6
zasoby

geologiczne

6.1
Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania

postanowień udzielonych koncesji

Organy wydające

koncesje
koszty administracyjne

koszty

administra-

cyjne

- Zadanie ciągłe

6.2 Eliminacja nielegalnych eksploatacji kopalin
Okręgowy Urząd

Górniczy

Nie określa się kosztów, prowadzenie zadanie niezwłocznie w przypadku

wykrycia nielegalnej eksploatacji
- - Zadanie ciągłe

6.3
Prowadzenie rekultywacji obszarów

poeksploatacyjnych
Właściciele gruntu

Nie określa się kosztów, zostaną one określone na podstwie decyzji

nakazującej rekultywację przez właściwy organ
- środki prywatne Zadanie ciągłe
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9
zasoby

przyrodnicze
9.7

Zachowanie i ochrona istniejących kompleksów

leśnych

Nadleśnictwo

Kolumna
b.d. b.d. Lasy Państwowe

Zadanie to obejmuje

m.in. działania

w ramach ochrony

upraw przed

zwierzyną jak

również zalesienia

gruntów porolnych,

zadanie ciągłe

Źródło: opracowanie własne
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6.3 System finansowania inwestycji

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości i

szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie funduszy pochodzących ze

źródeł unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez

przystępowanie zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. Bardzo ważnym jest,

aby władze lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na

rozwój zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności.

Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony oraz

kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest uzyskanie

środków na konkretne projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6.3.1 Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program Infrastruktura i

Środowisko 2014 – 2020. To właśnie z niego będzie dotowanych najwięcej inwestycji z zakresu

ochrony środowiska. Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z

zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten zostanie

oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:

- czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów

cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy

funkcjonowania europejskiego rynku energii,

- adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności

systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości

zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie,

- konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na

światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne

korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur

sieciowych.

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się:

Ø Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Ø Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Ø Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Ø Infrastruktura dla miast.

Ø Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Ø Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Ø Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Ø Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Ø Pomoc techniczna.
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6.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla województwa łódzkiego zakłada możliwość realizacji

inwestycji w wytyczonych 12 osiach priorytetowych:

I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

III. Transport.

IV. Gospodarka niskoemisyjna.

V. Ochrona środowiska.

VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

VII. Infrastruktura dla usług społecznych.

VIII. Zatrudnienie.

IX. Włączenie społeczne.

X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

XII. Pomoc techniczna.

6.3.3 Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

Środki Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowionego na lata 2014 -

2020 będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów:

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące

ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności

biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.

2. Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane mogą zostać inicjatywy dotyczące łagodzenia i

dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu.

Beneficjentami programu mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii Europejskiej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie pełnił

funkcję krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia

realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły

uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane będą na stronie

NFOŚiGW.

6.3.4 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferują możliwość dofinansowania szerokiej gamy

projektów w ramach różnych programów priorytetowych ogłaszanych często jako konkursy. Są także

podmiotami, które koordynują dofinansowanie z innych instrumentów finansowych. Działanie

jednostek opiera się na Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 - 2020. Celem generalnym Funduszy jest

poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i
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efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z

zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na

ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Misją Funduszy jest natomiast następujące określenia -

Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad

zrównoważonego rozwoju. Wspólna Strategia tworzy ogólne ramy dla indywidualnych strategii

poszczególnych Funduszy wskazując na najistotniejsze z ich punktu widzenia cele merytorycznej

działalności (dziedzinowe cele środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe), regulując i

wskazując obszary niezbędnej współpracy (priorytety współpracy) dla zachowania spójności i

ukierunkowania całego systemu Funduszy.

Wspólna strategia identyfikuje w ramach celów środowiskowych następujące dziedzinowe i

horyzontalne cele środowiskowe:

1. DZIEDZINOWE:

- adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna,

- ochrona powietrza,

- ochrona wód,

- gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami,

- różnorodność biologiczna.

2. HORYZONTALNE:

- poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych,

- pełna absorpcja bezzwrotnych środków pochodzących z UE,

- wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych,

- edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,

- zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych.

Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok kolejny, które

pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW w

Łodzi, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich stronach internetowych (www.nfosigw.gov.pl i

www.wfosigw.lodz.pl).

6.3.5 Bank Ochrony Środowiska

Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także z dotacji i

preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku Ochrony Środowiska.

Udziela on następujących kredytów proekologicznych:

- Kredyt Dom EnergoOszczędny,

- Słoneczny EkoKredyt,

- Kredyt z Dobrą Energią,

- kredyty z dopłatami NFOŚiGW,

- kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska,

- Kredyt EkoMontaż,

- kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę,

- Kredyt EnergoOszczędny,

- Kredyt EkoOszczędny,

- ekologiczne kredyty hipoteczne,
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- Kredyt z Klimatem,

- kredyty we współpracy z WFOŚiGW,

- Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW),

- kredyty z linii kredytowej NIB.

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, każdorazowo

i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do danej inwestycji i

przedsięwzięcia.

VII. System realizacji POŚ

W niniejszym rozdziale przedstawiono system realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask” w podziale na następujące elementy:

współpraca z interesariuszami, opracowanie treści POŚ, zarządzanie, monitoring, okresowa

sprawozdawczość i ewaluacja oraz aktualizacja.

7.1 Współpraca z interesariuszami

„Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy

Łask” jest dokumentem o charakterze strategicznym z punktu widzenia ochrony środowiska i szeroko

rozumianego rozwoju zrównoważonego.

Dlatego zachodzi konieczność zaangażowania różnych grup interesariuszy do prac na etapie

przygotowania programu, jak i w proces jego wdrażania, monitorowania i oceny. Interesariusze powinni

pochodzić z obszaru gminy lub powinni być z nim związani.

Warunkiem koniecznym do skutecznego przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest aktywny

udział interesariuszy. Główne grupy interesariuszy w gminie Łask, które były i nadal są zaangażowane

w współpracę w ramach opracowania POŚ to:

- Urząd Miejski w Łasku i jej jednostki organizacyjne,

- RDOŚ, PWIS i Powiat Łaski jako jednostki opiniujące,

- mieszkańcy gminy Łask,

- przedsiębiorcy,

- inwestorzy,

- operatorzy sieci świadczący swe usługi na terenie gminy,

- organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

7.2 Opracowanie treści POŚ

Niniejszy POŚ został wykonany przez firmę zewnętrzną: Green Key Joanna Masiota-

Tomaszewska. Koordynowaniem prac nad kształtem dokumentu ze strony Gminy zajął się Wydział

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Proces tworzenia Programu składał się z kilku etapów. Pierwszym było zgromadzenie

materiałów źródłowych bezpośrednio od jednostek i podmiotów, które włączone są proces realizacji

POŚ. Ankiety zostały przesłane do:

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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2. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

4. Starostwa Powiatowego w Łasku.

5. Zarządu Zlewni w Sieradzu.

6. Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi.

7. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

8. Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

9. PGE Dystrybucja S.A. oddział w Łodzi.

10. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Łodzi.

11. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

13. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.

14. Nadleśnictwa Kolumna.

15. "EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, Oddział Łask.

16. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej w Poznaniu (tę samą ankietę wysłano także do Zarządu Zlewni w Sieradzu).

17. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego.

Osobna ankieta została przesłana do Urzędu Miejskiego. Były to podstawowe materiały

źródłowe, gdyż zawierały dane od podmiotów bezpośrednio zajmujących się danymi aspektami

środowiska.

Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów strategicznych

opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Pomocne były również dane

statystyczne prezentowane przez GUS, a także poprzednio obowiązujący POŚ oraz Raport z POŚ za lata

2014-2015.

Opracowana wersja robocza dokumentu została przedstawiona Gminie Łask. Ostateczna wersja

dokumentu zaś uwzględnia także niezbędne zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji

społecznych, opinii RDOŚ, PWIS i Starostwa.

7.3 Zarządzanie

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym

Programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w

oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne

zadania zarządzania będzie Gmina Łask, a dokładnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Mimo

to całościowe zarządzanie środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz

szczebla gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, wojewódzki. Dodatkowo w proces włączeni są

także inne podmioty takie jak np. operatorzy sieci, mieszkańcy, przedsiębiorcy.

Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie i egzekwowanie

prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:

- racjonalne planowanie przestrzenne,

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,

- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,

- instalowanie urządzeń i instalacji ochrony środowiska.
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Na innych zasadach odbywa się natomiast zarządzanie w stosunku do podmiotów

gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami)

ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także uwzględnianie głosu

opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się przez:

- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,

- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,

- modernizacje stosowanych technologii,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

- instalowanie urządzeń ochrony środowiska,

- stała kontrola zanieczyszczeń.

Instrumenty służące do zarządzania Programem Ochrony Środowiska wynikają z

obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa o zagospodarowaniu

przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.) i

można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.

Do instrumentów prawnych zalicza się:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia

zintegrowane,

- decyzje związane z gospodarką odpadami,

- koncesje geologiczne,

- raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji,

- uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,

- decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu,

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów i programów na

środowiska.

Szczególnym instrumentem prawnym jest monitoring, czyli kontrola jakości stanu środowiska.

Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów

środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących, czynią je

instrumentem o znaczeniu prawym.

Do instrumentów finansowych mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć

proekologicznych zalicza się:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody

powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za składowanie

odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska,

- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów,

dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy

ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych.

Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i

uchwalaniu dokumentacji są również ważnym elementem skutecznego zarządzania, opartego o zasady

zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji społecznych.
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Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja ekologiczna.

Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz

komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych

działań inwestycyjnych.

Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony

środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi.

Wzajemne relacje powinny opierać się na partnerstwie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji

poszczególnych przedsięwzięć.

Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie

grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze

informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni.

Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa

informacja potęguje proces edukacji.

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju,

plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska i to

one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego,

infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być strategia rozwoju.

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju

poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone pewne

ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, że ochrona środowiska na

terenie Gminy Łask wymaga podejmowania pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki,

jak i codziennego życia jego mieszkańców.

Każda jednostka decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie zarządzania

środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. Program ochrony środowiska

jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju jednostki, który powinien nawiązywać do:

- programów ekologicznych wyższego szczebla,

- lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego,

- lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania.

Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej ekosystemów oraz

uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne.

Podsumowując, Program ochrony środowiska, jako narzędzie koordynacji działań

podejmowanych na danym obszarze w zakresie ochrony środowiska, pełni istotną funkcję we wdrażaniu

zasad zrównoważonego rozwoju. W realizacji programu uczestniczą grupy podmiotów:

- biorące udział w organizacji i zarządzaniu Programem,

- realizujące zadania Programu, w tym również podmioty gospodarcze korzystające ze

środowiska,

- nadzorujące przebieg realizacji i efekty Programu,

- społeczność lokalna i organy pozarządowe (ekologiczne).

Realizatorem zadań określonych w Programie w przeważającej części jest Gmina Łask jako

jednostka samorządu terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, a także

przedsiębiorcy, inspekcje, straż, organizacje społeczne oraz mieszkańcy.

Wśród podmiotów nadzorujących przebieg realizacji i efekty wdrażania Programu jest przede

wszystkim administracja samorządowa i rządowa, posiadające instrumenty kontroli i monitoringu.

Podmioty kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska. Ostatecznymi

odbiorcami przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu będą mieszkańcy gminy.
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Zespołem monitorującym proces wdrażania i realizacji programu ochrony środowiska będzie

zespół składający się z pracowników wydziałów: Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg,

Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Burmistrz Miasta wraz

z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego będzie współpracować w zakresie

realizacji zadań własnych Gminy. Zespół, w ramach prowadzonych w odstępach dwuletnich raportów z

realizacji programu ochrony środowiska będzie koordynował pozyskiwanie informacji oraz prace nad

sporządzeniem podsumowania wdrażanego programu ochrony środowiska.

7.4 Monitorowanie

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia

realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu

ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie

oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu.

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne

instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz

ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska.

Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka.

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w

ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.

Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. Opiera

się na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego ciągu przyczynowo –

skutkowego:

1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.

2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę.

3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.

4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę

(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.
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Ryc. 39. Cykl Deminga przeniesiony na poziom opracowywania POŚ
źródło: opracowanie własne

7.5 Okresowa sprawozdawczość i ewaluacja

Obowiązek sprawozdawczości POŚ wynika z Art. 18 pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. 2018 poz. 799). Zgodnie z nim, w tym przypadku Gmina Łask, zobowiązana jest sporządzania

raportów z realizacji POŚ co dwa lata. Sporządzony raport przedstawia się Radzie Miejskiej w Łasku.

Brak jakichkolwiek wytycznych co do kształtu i zakresu merytorycznego raportu, wymusza na

podmiocie sporządzającym raport opracowanie własnego zakresu, formy oraz struktury. Zaleca się, aby

minimum było następujące:

- opis środowiska za lata, które obejmuje raport,

- zrealizowane zadania w tych latach,

- ocena stopnia realizacji POŚ (ewaluacja).

W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego wpływu na

środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych przy pomocy

wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach

świadomości społecznej. Najistotniejsze wskaźniki zaprezentowano w Tabela 34. Lista ta nie jest

wyczerpująca i może być modyfikowana.

W kolejnej Tabeli zaproponowano harmonogram okresowej sprawozdawczości POŚ.
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Tabela 37. Okresowa sprawozdawczość POŚ

Rok

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

bieżący

monitoring

raport za

lata

2018-2019

raport za

lata

2020-2021

raport za

lata

2022-2023

raport za

lata

2024-2025

Źródło: opracowanie własne

7.7 Aktualizacja

Zgodnie z „Wytycznymi…” aktualizacja POŚ nie może następować po upływie jego

obowiązywania. Niedopuszczalne jest także uchwalanie POŚ ze wsteczną datą obowiązywania. Na

podstawie sporządzanych raportów z realizacji Programu będzie można na bieżąco monitorować stan

realizacji Programu i w przypadku gdyby zaszła taka konieczność, zmienić go. Aktualizacja programu

ochrony środowiska następuje w takim samym trybie oraz formie, w jakiej nastąpiło przyjęcie programu

ochrony środowiska.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 17 wprowadza na
poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg sporządzenia wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma na
celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art.
18 ustawy z dania 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony
środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

W związku z upływem okresu obowiązywania „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Łask” zaszła
konieczność opracowania tego strategicznego dokumentu, na nową perspektywę czasową, zgodnie
z obecnie obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Burmistrz Łasku
wystąpił do właściwych organów – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o odstąpienie od
obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
dokumentu. Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem nr
ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.446.2018.AK z dnia 4 września 2018 r. nie uzgodnił odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i tym samym pismem uzgodnił
pozytywnie zakres i stopień szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025 dla gminy Łask” zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił uzgodnienia odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu
dokumentu, jednocześnie pismem nr WOOŚ.411.272.2018.AJa.2 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił zakres i stopień szczegółowości
wymaganej prognozy oddziaływania projektu POŚ.

Mając na uwadze uzgodnienia Burmistrz Łasku przeprowadził strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z
perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”.

Jednocześnie w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Powiatu Łaskiego
o zaopiniowanie opracowanej dokumentacji. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 611/18 z dnia 18
września 2018 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.

Zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi (pismo z dnia 10.08.2018 r., znak: WOOŚ.411.272.2018.AJa.2) oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (pismo z dnia 04.09.2018 r., znak:
ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.446.2018.AK ).

Opracowana prognoza wraz z projektem „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask” została przekazana do zaopiniowania.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem nr
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ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.446.2018.AK z dnia 24 września 2018 r. zaopiniował przedstawioną
dokumentację pozytywnie bez zastrzeżeń. Organ stwierdził, że została ona opracowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zdrowia i środowiska.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem nr
WOOŚ.410.297.2018.AJa z dnia 8 października 2018 r. przedstawił opinię na temat projektu POŚ
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w której zalecono, aby w prognozie oddziaływania
na środowisko dokonać analizy możliwości negatywnego oddziaływania przewidywanej przez
projekt dokumentu budowy zbiornika wodnego na rzece Pisi na cele ochrony, przedmioty ochrony,
integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Natura 2000 mając również na uwadze zapisy
art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).
Zgodnie z przedstawionymi uwagami w ostatecznym kształcie dokumentacji dokonano
wymaganych zmian. Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia uwag otrzymanych od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Teren przewidziany pod przedmiotowy zbiornik objęty jest uchwałą Nr XXXIV/364/09
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą
krajową Nr 14 a bocznicą kolejową. Plan był przyjęty po ocenie strategicznej oddziaływania na
środowisko. Zgodnie z opracowaną przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej
Akademii Nauk w 2015 r. Diagnozą stanu istniejącego procesów ekologicznych i warunków
hydrologicznych obszaru zlewni bezpośredniej planowanego zbiornika wodnego „Zajączek” na
rzece Pisi w Łasku przy ul. Rzecznej: „planowana inwestycja niewątpliwie doprowadzi do
przekształcenia istniejących procesów przyrodniczych oraz może mieć wpływ na cenne siedliska i
gatunki zamieszkujące ten obszar, jednak kierunek i zakres tych przekształceń oraz wymiar
oddziaływania jest w istotny sposób związany ze sposobem konstrukcji zbiornika, usytuowania
elementów jego infrastruktury oraz zastosowania synergicznych rozwiązań zwiększający potencjał
ekologiczny tworzonego zbiornika i redukujący zagrożenia związane z dopływem zanieczyszczeń,
szczególnie związków biogennych”. Jednocześnie ekspertyza stanowi również źródło danych, które
będą wykorzystane do opracowania oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji po
korekcie zasięgu zbiornika. Na potrzeby przyszłej Koncepcji i Projektu zbiornika oraz oceny
oddziaływania na środowisko konieczne jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji
przyrodniczej oraz kontynuację badań ekohydrologicznych w całym sezonie badawczym, co
zostanie zrealizowane w ramach środków przyznanych na opracowanie Koncepcji budowy
zbiornika wraz ze wstępnym projektem. „Raport z wykonania inwentaryzacji przyrodniczej
obszaru położonego w Łasku, pomiędzy rzeką Grabią, drogą wojewódzką a bocznicą kolejową,
wraz z propozycją rozwiązań chroniących środowisko w kontekście planowanej budowy zbiornika
wodnego na rzece Grabi” wykonany w roku 2016 również potwierdza, że realizacja planowanej
inwestycji w postaci budowy zbiornika może spowodować przekształcenie lub utratę niektórych
siedlisk roślinnych oraz siedlisk gatunków zwierząt, w tym objętych ochroną. Jednak, część lub
nawet większość gatunków nadal będzie w stanie znaleźć odpowiednie siedliska do bytowania,
żerowania i rozmnażania.

Na chwilę obecną Gmina Łask nie posiada jeszcze opracowanej koncepcji wskazanego
zadania, dlatego też na tym etapie prac nie było możliwe określenie podstawowych informacji o
zbiorniku takich jak typ, funkcja, kształt, głębokość, objętość oraz dokładana lokalizacja, jakich
oczekiwałby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łódzi. Nie została również
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko ww. zadania. W związku z
powyższymi wyjaśnieniami, wobec opisanej sytuacji zrezygnowano z wpisania niniejszego zadania
do obecnie procedowanego dokumentu i dopiero po ustaleniu ww. informacji wprowadzona
zostanie zmiana w już przyjętym Programie Ochrony Środowiska po uprzednim przeprowadzeniu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany. Tym samym
pomniejszony został zakres strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.
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„Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy
Łask”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko o zadanie polegające na „Budowie zbiornika
wodnego na rzece Pisi”.

Jednocześnie mając na uwadze, że wątpliwości wynikające z opinii z dnia
8 października 2018 r. (znak: WOOŚ.410.297.2018.AJa) dotyczyły tylko wyżej opisywanego
zadania, pozostała część procedowanego dokumentu pozostała
w niezmienionej wersji.

Przy opracowywaniu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zapewniono udział społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych, które przeprowadzono w
terminie od 19.09.2018 r. do 9.10.2018 r. (na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko). W trakcie prowadzonego postępowania dotyczącego
konsultacji społecznych wpłynęła uwaga ustna, aby ujednolicić pisownię jednostki samorządowej
„gmina” oraz aby uzupełnić wskaźnik „Liczba udzielonych dotacji na wymianę źródła ogrzewania”
o rok 2017, co też uczyniono.
Stosowne obwieszczenie Burmistrza Łasku o możliwościach zapoznania się z dokumentacją i
możliwości składania uwag i wniosków zostało zamieszczone:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku znajdującej się w siedzibie Urzędu,
3) w Panoramie Łaskiej wrześnień 2018 nr 9/199.
Uzyskane opinie i stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji
dokumentów.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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