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Wykaz skrótów i wyjaśnienia pojęć 

PGN - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

GUS- Główny Urząd Statystyczny 

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

POŚ – Program Ochrony Środowiska 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

UE – Unia Europejska 

JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego  

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 

JCW – Jednolita Część Wód 

GWZP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

PEM – Promieniowanie Elektromagnetyczne 

JCWP – Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych 
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1 Wstęp 

Niniejszy dokument, został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), uwzględniając 

część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony 

środowiska. Program ochrony środowiska dla Gminy Rzeczniów jest podstawowym 

dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. 

Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne podmioty w celu ochrony 

środowiska w granicach administracyjnych gminy.  

Dokument ten został opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa 

Środowiska: Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, Warszawa 2 września 2015. 

Program podsumowuje stan środowiska gminy oraz zawiera zestawienie jej słabych 

i mocnych stron (analiza SWOT). 

Dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska na terenie gminy możliwe stało się 

zdefiniowanie na tej podstawie najważniejszych celów środowiskowych do jakich powinno 

się dążyć kierując dobrem środowiska i ideą zrównoważonego rozwoju. 
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2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej 

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajająca wszystkie działania 

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.  

W niniejszym dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz 

przeanalizowano możliwości jego poprawy na terenie Gminy Rzeczniów z uwzględnieniem 

dziecięciu obszarów przyszłej interwencji:  

 Zasoby wodne (5.1.) 

 Powietrze atmosferyczne (5.2.) 

 Powierzchnia ziemi (5.3.) 

 Zasoby geologiczne (5.4.) 

 Hałas (5.5.) 

 Pole elektromagnetyczne (5.6.) 

 Zasoby naturalne (5.7.) 

 Gospodarka wodno – ściekowa (5.8.) 

 Gospodarka odpadami (5.9.) 

 Zagrożenia poważnym awariami (5.10.) 

Każdy z dziesięciu wyżej wymienionych obszarów zawiera podsumowanie i analizę 

SWOT, która ma na celu pokazania mocnych stron gminy oraz tych, które wymagają 

interwencji. 

W Programie Ochrony Środowiska zostało ujęte 8 zadań jakie Gmina Rzeczniów 

zamierza zrealizować w celu poprawy stanu środowiska. Zadania te będą dotyczyły przede 

wszystkim gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy jakości powietrza. Do każdego z zadań 

przypisano wskaźniki realizacji zadania, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji 

POŚ oraz będą stanowił podstawę przygotowywania raportu z jego realizacji. 
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3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Niniejszy dokument spójny jest za celami oraz kierunkami interwencji ujętych m. in. 

w następujących dokumentach strategicznych: 

I. Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

1. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 

a) Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne 

gospodarowanie zasobami, 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności 

energetycznej; 

II. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”: 

1. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię: 

a) Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

b) Wzrost znaczenia rozproszonych 2.6. , odnawialnych źródeł energii; 

2. Cel 3. Poprawa stanu środowiska: 

a) Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki, 

b) Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

c) Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich 

technologii energetycznych i środowiskowych, 

d) Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz 

tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy; 

III. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”: 

1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

a) Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii 

o największym potencjale wzrostu 

b) Działanie 1.2.4 Wspieranie różnych form innowacji 

2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców: 
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a) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na 

temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

b) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów; 

IV. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020: 

1. Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności przestrzennej: 

a) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni ścieków, 

b) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 

wodociągowej, 

c) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

d) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej 

infrastruktury drogowej. 
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5 Charakterystyka obszaru Gminy Rzeczniów 

5.1 Uwarunkowania wynikające z położenia gminy 

Gmina Rzeczniów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, 

na granicy Równiny Radomskiej oraz Przedgórza Iłżeckiego. Gmina znajduje się w powiecie 

lipskim i sąsiaduje z czterema innymi gminami - gminą Ciepielów zlokalizowaną na północy, 

gminą Sienno na wchodzie, na zachodzie z gminą Iłża (powiat radomski), natomiast na 

południu z gminą Brody (powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie). 

Rysunek 1. Położenie administracyjne Gminy Rzeczniów 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina posiada równoleżnikowe połączenie drogowe drogą wojewódzką nr 747 (Iłża - 

Lublin) z drogami krajowymi nr 79 (Warszawa — Bytom) oraz nr 9 (Radom — przejście 

graniczne ze Słowacją w miejscowości Barwinek)1. 

Gmina Rzeczniów zajmuje powierzchnię 103,38 km2 i jest piątą pod względem 

wielkości gminą powiatu lipskiego2. Według danych GUS na koniec 2014 roku gminę 

zamieszkiwało 4570 osób. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Rzeczniów. W jurysdykcji 

gminy znajdują się 24 sołectwa: Ciecierówka, Dubrawa, Grabowiec, Grechów, Kotłowacz, 

Jelanka, Marianów, Michałów, Osinki, Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia, Pawliczka, 

Płosy, Podkońce, Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów, Rzeczniów, Rzeczniów-Kolonia, 

                                                     
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
2 Ibidem 
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Rzeczniówek, Rybiczyzna, Wincentów, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia, 

Zawały.  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Jerzego Kondrackiego3.Gmina Rzeczniów 

znajduje się na obszarze Europy Zachodniej na granicy prowincji Niziny 

Środkowoeuropejskiej oraz prowincji Wyżyny Polskiej. Uszczegóławiając położenie 

fizycznogeograficzne gminy możemy powiedzieć, że należy do podprowincji Nizin 

Środkowopolskich oraz Wyżyny Małopolskiej, do makroregionów Wzniesienia 

Południowomazowieckiego oraz Wyżyny Kieleckiej oraz do mezoregionów Równina 

Radomska oraz Przedgórze Iłżeckie. 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 

Równina Radomska, w obrębie której położona jest północna część Gminy Rzeczniów 

rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej, między Przedgórzem Iłżeckim, Równiną 

Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły, obejmując powierzchnię ok. 3640 km24.. Jest to 

równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych (w wyniku 

procesów peryglacjalnych), pod którą występują warstwy jurajskie i kredowe, zapadające się 

                                                     
3 „Geografia regionalna Polski”, Jerzy Kondracki, wyd. PWN, 2013 
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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ku północno-wschodowi. Równinę przecinają płytkie doliny Radomki, Iłżanki i Krępianki. Jest 

to równina rolnicza z małym udziałem lasów. 

Przedgórze Iłżeckie, do którego należy południowa część gminy rozciąga się między 

doliną Kamiennej na południu, a Równiną Radomską na północy. Dolina Kamiennej oddziela 

je od Wyżyny Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich. Występują tu pasma wzniesień 

(o wysokości 200 - 300 m n.p.m.) zbudowanych ze skał kredowych i jurajskich, ciągnących się 

z północnego zachodu na południowy wschód. Przedgórze w większej części porośnięte jest 

lasami Puszczy Iłżeckiej. Brak tu większych cieków, istnieją natomiast trzy zbiorniki 

zaporowe, o stosunkowo niewielkiej powierzchni (koło Skarżyska, Starachowic oraz 

Brodów)5. 

5.2 Ukształtowanie powierzchni terenu oraz budowa geologiczna 

Rzeźba terenu nie jest urozmaicona, dominują nizinne wypłaszczenia terenu. 

Deniwelacje na terenie gminy nie przekraczają 40 metrów. Najniżej położone tereny, 

w północnej części gminy, znajdują się na wysokości około 180 m n.p.m. natomiast najwyżej 

położony punkt – wzniesienie w południowej części gminy osiąga wysokość 220 m n.p.m. 

Obecna rzeźba obszaru gminy jest wynikiem kenozoicznych procesów geologicznych 

związanych z akumulacją lodowcową oraz procesami denudacyjnymi na przedpolach 

lodowca. W rzeźbie analizowanego obszaru występują również współczesne, 

antropogeniczne elementy rzeźby terenu - wyrobiska piasków czwartorzędowych długości 

do 200 metrów i głębokości do 5 metrów6. 

Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek: 

północna i centralna część Gminy Rzeczniów znajduje się w obrębie synklinorium brzeżnego, 

a właściwie jego południowej części – synklinorium lubelskiego, natomiast południowa część 

gminy należy do północno – wschodniego obrzeża mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Na 

obszarze gminy występują utwory dewonu, jury i kredy oraz czwartorzędu. Reprezentowane 

przez dolomity, wapienie i iłowce utwory dewonu rozpoznano przy północno zachodniej 

granicy gminy. Osady jury, głównie wapienie, mułowce, piaskowce, muszlowce i margle, 

zalegają niezgodnie na utworach dewonu. Utwory fluwioglacjalne są wykształcone w postaci 

drobno i średnioziarnistych, pospółek i żwirów warstwowanych równolegle i skośnie, 

                                                     
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
6 Dane z Urzędu Gminy w Rzeczniowie 
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zalegających głównie w części południowej i wschodniej gminy. Pyły, pyły piaszczyste oraz 

gliny pylaste szaro-żółte występują w pasie Pawliczka – Ciecierówka. Najmłodsze osady 

holoceńskie reprezentują namuły, torfy, mułki i piaski o miąższości kilku metrów, 

występujące w dolinach cieków7. 

5.3 Demografia 

W 2014 roku Gminę Rzeczniów zamieszkiwało w sumie 4570 osób8, z czego niecałe 

50% (2272 osób) stanowiły kobiety, a nieco ponad 50% (2298 osób) mężczyźni. Średnio na 

100 mężczyzn przypada 99 kobiet. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 44 osoby/km2 i jest 

znacznie niższa niż średnia dla Polski, jak również niższa niż średnia w powiecie lipskim 

(48 osób/km2)9. 

5.4 Gospodarka 

5.4.1.1 Struktura gospodarcza oraz bezrobocie 

W Gminie Rzeczniów w 2014 roku zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 190 

zatrudnionych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 289 mieszkańców, w tym 

45% stanowiły kobiety. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wynosił 10,1%, w tym 10,4% stanowiły kobiety. Na terenie gminy 

funkcjonowały 292 przedsiębiorstwa w tym 20 w sektorze rolniczym, 35 w sektorze 

przemysłowym oraz 44 w branży budowlanej10. 

5.4.1.2 Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Gmina Rzeczniów jest gminą rolniczą. Dysponuje stosunkowo dobrymi glebami 

o wysokiej przydatności do produkcji rolniczej. Największy udział w strukturze gruntów 

ornych stanowi klasa III – 36,42%, a następnie klasa bonitacyjna IV a (23%) i IV b (18,6%). 

Grunty orne klasy II stanowią zaledwie 3,39%, klasy V - 12,88%, VI – 0,005%. Wśród 

kompleksów rolniczej przydatności przeważają kompleksy żytnie, głównie bardzo dobre 

i dobre oraz pszenny dobry. Wartość produkcyjna użytków zielonych zmienia się 

                                                     
7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
8 Bank Danych Lokalnych, GUS ( dane za rok 2014) 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
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w przedziale od klas bonitacyjnych III i IV (69,68%), klasy V (27,94%) do klasy VI (2,38%)11. 

W strukturze własnościowej występują tylko gospodarstwa prywatne. Niekorzystne jest 

jednak rozdrobnienie gospodarstw rolnych w gminie. Średnia wielkość gospodarstwa 

w gminie wynosi 6,3 ha, ale prawie połowę wszystkich (46,93%) stanowią gospodarstwa od 

1 do 5 ha, a ponad 30% to gospodarstwa od 5 do 10 ha. Gospodarstwa większe niż 15 ha 

stanowią zaledwie 4,88%. Dominującym kierunkiem jest produkcja roślinna, w której 

przeważają uprawy zbóż i ziemniaków. Niski jest udział użytków zielonych i ogrodów. Mały 

niegdyś areał sadów w gminie zwiększył się niemal dwukrotnie od 2002 roku. Słabo 

rozwinięta jest produkcja buraka cukrowego oraz roślin z grupy przemysłowych 

i pastewnych. Ponad połowa gospodarstw utrzymuje zwierzęta gospodarskie, spośród 

których dominuje drób i  bydło12. 

5.4.1.3 Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Lasy w gminie występują w kilku niewielkich kompleksach tj. na wschód od 

miejscowości Ciecierówka, na południe od miejscowości Rzeczniów oraz na wschód 

i południowy wschód od miejscowości Grabowiec. Procent gruntów leśnych i zalesionych, 

który wynosi niewiele ponad 16 % powierzchni gminy wobec 22% w województwie, ok. 30% 

w kraju13.Niska lesistość jest problemem nie tylko produkcji towarowej drewna, ale także 

sytuacją niekorzystną pod względem ekologicznym i klimatycznym. Na obszarze 

nadleśnictwa przeważają drzewostany jednogatunkowe, głównie sosnowe, zajmujące 88,1 % 

powierzchni, w dalszej kolejności dąb 4,45 %, jodła 2,02 %, brzoza 1,9 %, modrzew 0,99 %. 

W podszycie spotykany jest głównie grab i leszczyna14. Drzewostany olsowe występują 

jedynie w dolinie Krępianki. Przeciętny wiek drzewostanów dominujących wynosi 60 lat. 

Obecnie prowadzona jest przebudowa litych drzewostanów sosnowych na mieszane 

drzewostany dębowo-sosnowe dostosowując tym samym skład drzewostanu do siedliska. 

Drzewostanów bliskorębnych i rębnych (80 - 120 lat) jest bardzo mało15. Lasy w gminie są 

rozmieszczone nierównomiernie. Największe kompleksy występują na północ od 

miejscowości Michałów i na południe od miejscowości Borsuki. Wiele sołectw jest zupełnie 

                                                     
11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
12 Bank Danych Lokalnych, GUS ( dane za rok 2014) 
13 Ibidem 
14 Dane z www.marcule.radom.lasy.gov.pl/zasoby-lesne, data dostępu 20.06.2016 
15 Ibidem 

http://www.marcule.radom.lasy.gov.pl/zasoby-lesne
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pozbawionych atrakcyjnego sąsiedztwa terenów leśnych. Gospodarka leśna prowadzona jest 

w oparciu o plany urządzenia lasów, na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jej głównymi 

celami jest zachowanie i ochrona całej naturalnej zmienności przyrody leśnej, 

z uwzględnieniem kierunków ewolucji w ekosystemach leśnych oraz zapewnienie, szybszego 

niż w procesach naturalnych, tempa przywracania zgodności biocenozy leśnej z biotopem 

poprzez przebudowę drzewostanów, z wykorzystaniem sukcesji naturalnej16. 

5.4.1.4 Turystyka 

Gmina posiada możliwość rozwoju turystyki weekendowej, zwłaszcza agroturystyki 

jako alternatywy dla prowadzenia produkcji rolniczej. Brak zakładów przemysłowych oraz 

dużych ośrodków miejskich stwarza dogodna warunki do wypoczynku. Ponadto dzięki 

swojemu położeniu, Rzeczniów może stanowić świetną bazę noclegową do zwiedzania 

innych miejsc  takich jak Kazimierz Dolny i Sandomierz, ale także sąsiednich gminach – 

Bałtów, Ćmielów. Ofertę agroturystyczną warto uzupełnić produkcją ekologicznej żywności, 

na którą stale rośnie zapotrzebowanie.  

  

                                                     
16 Dane z http://www.marcule.radom.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa, data dostępu 20.06.2016 

http://www.marcule.radom.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa
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5.4.1.5 Zabytki 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków 

(stan na 31 marca 2016 r)17: 

Grabowiec: 

 kościół par. p.w. św. Mikołaja, nr rej.: 159/A z 23.06.1967 oraz 63/A z 05.05.1981 

 dom, ul. Polna 55, drewn., 1920, nr rej.: 164/A z 30.04.1982 

Rzeczniów: 

 zespół kościoła par. p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. , 1 poł. XVIII, nr rej.: 184 z 

11.02.1967 oraz 137/A z 15.02.1982: 

o kościół, nr rej.: 490 z 23.03.1957 oraz 137/A z 15.02.1982 

o dzwonnica, nr rej.: 826 z 28.01.1959 oraz 137/A z 15.02.1982 

o kostnica, nr rej.: 827 z 28.01.1959 oraz 137/A z 15.02.1982 

o kaplica 

o ogrodzenie 

 kapliczka przydrożna, XVIII, nr rej.: 825 z 28.01.1959  

W Gminie Rzeczniów znajduje się również wiele nieskatalogowanych obiektów, 

stanowiących bardzo cenne elementy środowiska kulturowego mieszkańców, często, jak np. 

Kopiec Nieznanego Żołnierza – Legionisty w Grabowcu. W 2002 roku zinwentaryzowano 

i opisano na terenie gminy 96 obiektów kultu religijnego i miejsc pamięci narodowej. 

Z zestawienia wynika, że na terenie gminy znajdują się 3 kościoły, 14 kapliczek, 28 figurek 

i 46 krzyży oraz 3 pomniki i 2 tablice pamiątkowe18.  

5.4.1.6 Przemysł 

W Gminie Rzeczniów w 2014 roku były zarejestrowane 292 podmioty gospodarki 

narodowej19. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

w Gminie Rzeczniów zarejestrowanych jest 134 działalności gospodarczych (stan na 

13.04.2016 r.). 

Według sektorów gospodarki narodowej zarejestrowanych jest: 20 

                                                     
17 www.nid.pl 
18 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
19 Bank Danych Lokalnych, GUS ( dane za rok 2014) 
20 Bank Danych Lokalnych, GUS ( dane za rok 2014) 
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 w sektorze rolniczym oraz leśniczym: 20 podmiotów, 

 w sektorze przemysłowym i budowlanym: 79 podmiotów, 

 pozostała działalność: 193 podmioty, 

Tabela 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007, oraz sektorów własnościowych 

Sektor 

prywatny 
Opis 

ogółem 

280 

Sekcja A  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 35 

Sekcja F Budownictwo 44 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
85 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 19 

Sekcja I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
0 

Sekcja J Informacja i komunikacja 2 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 
7 

Sekcja S i T 

Pozostała działalność usługowa/ gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

10 

Sektor 

publiczny  
Opis 

ogółem 

11 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
0 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
2 

Sekcja P Edukacja 5 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS (2014) 

5.5 Infrastruktura techniczna 

5.5.1.1 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Administratorem sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy Rzeczniów jest PGE 

Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-

Kamienna. 
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Aktualnie funkcjonujący system linii energetycznych i stacji transformatorowych 

pokrywa potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, system wymaga jednak 

rozbudowy i modernizacji, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie intensywnie rozwija się 

budownictwo i przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną21. 

5.5.1.2 Zaopatrzenie w energię cieplną 

Energia cieplna na terenie gminy wytwarzana jest głownie na bazie węgla. Obiekty 

użyteczności publicznej korzystają z lokalnych kotłowni, natomiast gospodarstwa domowe 

ogrzewane są indywidualnie22. 

5.5.1.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć gazowa. Gospodarstwa domowe zaopatrywane 

są w gaz bezprzewodowy, tj. przechowywany w butlach gazowych. 

6 Ocena aktualnego stanu środowiska Gminy Rzeczniów  – obszary 

interwencji 

6.1 Gospodarowanie wodami 

6.1.1.1 Wody powierzchniowe 

Gmina Rzeczniów położona jest w zlewni Wisły i posiada bardzo ubogą sieć 

hydrograficzną. Odwadniana jest przez następujące cieki: Krępianka (ciek II rzędu, 

lewobrzeżny dopływ Wisły), Dopływ spod Kolonii Pasztowa Wola (ciek III rzędu), Dopływ 

spod Rzechowa (ciek III rzędu), Dopływ spod Kotłowacza (ciek III rzędu) oraz Dopływ spod 

Grechowa (ciek IV rzędu).  

Krępianka, będąca najdłuższym ciekiem na terenie gminy, osiąga 8,05 km długości. 

Źródła rzeki znajdują się w okolicy miejscowości Rzechów. Nieuregulowane koryto Krępianki , 

posiada dwa dopływy: Dopływ spod Rzechowa (3km) oraz Dopływ spod Kotłowacza (5km), 

w całości należące do sieci hydrograficznej Gminy Rzeczniów. W północno – zachodniej 

części gminy, na wysokości 192 m. n . p .m. swoje źródła bierze niewielka rzeka, będąca 

dopływem Iłżanki - Dopływ spod Kolonii Pasztowa Wola. Ciek IV rzędu o nazwie Dopływ spod 

                                                     
21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
22 Ibidem 
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Grechowa stanowi dopływ Wolanki. Jest zlokalizowany w południowo – wschodniej części 

gminy, a jego długość na terenie gminy to zaledwie 1,67 km.  

Cieki wodne na terenie gminy odcinkowo przepływają pod powierzchnią terenu, co 

dowodzi występowania na tym terenie zjawisk krasowych23. 

Rysunek 2. Cieki powierzchniowe i działy wodne na terenie Gminy Rzeczniów 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 

6.1.1.2 Monitoring rzek 

Zestawienie i podsumowanie wyników monitoringu wód powierzchniowych na 

terenie Gminy Rzeczniów stanowi Tabela 2. Stan ogólny rzeki Krępianki JCW oceniony w roku 

2014 zostały określony jako zły 

                                                     
23 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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Tabela 2. Wyniki ocen JCWP badanych w 2014 roku 

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Nazwa 
ocenianej 

JCW 

Kod 

ocenianej 

JCW 

Kod 
reprezentatywnego 

punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa 
reprezentatywneg

o punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 

JCW (T/N) 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydro 
morfologicz

nych 

Klasa 
elementów 

fizykochemic
znych 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

STAN 
JCW 

Krępianka 
PLRW200
01623529 

PL01S0701_1065 
Krępianka - Solec 
(ujście do Wisły) 

N 

II  
stan db. 

/potencjał 
db. 

II  
stan db. 

/potencjał 
db. 

II 
 stan db. 

/potencjał 
db. 

UMIARKOWANY brak ZŁY 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 2019 
z perspektywą do roku 2023 2016 
 

Meritum Competence |  

21 

6.1.1.3 Wody podziemne 

Na terenie Gminy Rzeczniów występują trzy główne poziomy wodonośne: jurajski, 

kredowy i czwartorzędowy. Pierwszy poziom wód podziemnych znajduje się w utworach 

czwartorzędowych, posiada zwierciadło swobodne, które występuje od 1 m p.p.t. w obrębie 

dolin rzecznych do 10 m p.p.t. w rejonie wysoczyzny w południowej części terenu. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny budują zawodnione piaski i żwiry dolin rzecznych, dolin 

kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. W utworach kredowych występują wody 

o charakterze szczelinowo - porowym, o zwierciadle zarówno napiętym jak i swobodnym, 

znajdującym się na głębokości 2 - 23 m p.p.t. Kredowy poziom wodonośny zbudowany jest 

z margli, wapieni, opok i piaskowców. W utworach jurajskich natomiast znajdują się wody 

szczelinowe i szczelinowo - krasowe o zwierciadle napiętym i swobodnym, występujące na 

głębokości 2 – 59 m p.p.t.  

Na terenie gminy eksploatowane są 2 ujęcia wodne wód głębinowych tj. w Wólce 

Modrzejowej i Rzeczniowie. Ujęcie wody wgłębnej w Wólce Modrzejowej, ma wydajność 

250 m3/dobę, natomiast ujęcie w Rzeczniowie wydajność aż 700 m3/dobę24. 

6.1.1.4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Na terenie gminy wyróżnia się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) - 

GWZP nr 405 – Niecka Radomska oraz GWZP nr 420 Wierzbica - Ostrowiec. W północnej, 

wschodniej oraz centralnej części gminy znajduje się GZWP nr 405, który tworzą 

wspomniane górnokredowe margle, opoki i gezy, lokalnie z wkładkami piaskowców, a w 

spągowej części także piaskowce glaukonitowe cenomanu. Wody podziemne charakteryzują 

się tu strefowością w profilu pionowym. Współczynniki filtracji osiągają wartości od 0,1 do 

90,0 m/d. Wyższe parametry filtracji i większa miąższość warstwy wodonośnej występują 

najczęściej w strefach uskokowych, dolinach rzecznych i obniżeniach morfologicznych 

terenu. Warstwami izolującymi są iły trzeciorzędowe oraz glacjalne gliny zwałowe. Główne 

kierunki przepływu wód podziemnych są skierowane ku Wiśle. W południowej części gminy 

zalega Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 420 Wierzbica – Ostrowiec, który tworzą, 

również wspominane, górnojurajskie wapienie i margle25. 

                                                     
24 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
25 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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Tabela 3. Charakterystyka GZWP na terenie Gminy Rzeczniów 

Nazwa 

zbiornika 

Nr 

zbiornika 

Całkowita powierzchnia 

[km
2
] 

Typ 

zbiornika 

Średnia 

głębokość 

[m] 

Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 

GZWP ONO OWO tys./m3/d l/s/km2 

Niecka 

Radomska 
405 3 220 400 1 770 

szczel.-

porowy 
200 350 3,65 

Wierzbica – 

Ostrowiec 
420 614 175 - szczel.-

krasowy 
< 100 130 2,44 

Źródło: Program Ochrony Przyrody dla Powiatu Lipskiego 

6.1.1.5 Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i 

powierzchniowych 

Głównym źródłem zanieczyszczeń, zwłaszcza dla wód powierzchniowych są 

niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin oraz nawozy, w tym także bogate w związki 

azotu nawozy naturalne (gnojowica i obornik). Dużym zagrożeniem jest także 

nieuregulowana gospodarka ściekowa - brak kanalizacji, nieszczelne zbiorniki 

bezodpływowe. 

6.1.1.6 Podsumowanie  

Ocena Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) znajdujących się na terenie 

Gminy Rzeczniów nie jest zadowalająca. Stan przebiegającej przez gminę rzeki Krępianki, 

w 2014 roku określony został jako zły. Wody podziemne na terenie Gminy Rzeczniów mają 

duże znaczenie, ze względu na zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Wody głębinowe 

charakteryzują się brakiem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co eliminuje konieczność 

stosowania w technologii uzdatniania środków dezynfekujących.  

Gmina Rzeczniów posiada małe zasoby wodne, szczególnie wód powierzchniowych, 

dlatego też powinny zostać podjęte działania mające na celu poprawę stanu i jakości wód 

powierzchniowych przede wszystkim przez ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń 

do wód i do gleby. Można to osiągnąć między innymi przez rozwój infrastruktury 

kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, tam gdzie jest to korzystne 

ekonomicznie i jednocześnie nie zagraża środowisku  
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Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Dobry stan wód podziemnych 

 Nikłe zagrożenie podtopieniami lub 

powodziami 

 Zły stan wód powierzchniowych 

 Brak monitoringu mniejszych cieków 

wodnych w gminie 

Szanse  Zagrożenia  

 Zintensyfikowanie prac nad poprawą 

wód powierzchniowych 

 Edukacja rolników o szkodliwym 

wpływie pestycydów na środowisko, 

może pomóc w polepszeniu lub 

utrzymaniu obecnego stanu 

środowiska 

 Możliwość nawiązania współpracy 

międzyregionalnej z sąsiednimi 

Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego w celu poprawy stanu 

i jakości wód 

 Duża eksploatacja wód 

powierzchniowych, przy braku pracy 

nad ich poprawą doprowadzi do 

pogorszenia stanu ekologicznego 

wód powierzchniowych 

 Brak wiedzy o negatywnym wpływie 

związków azotu na obszary wodne, 

może doprowadzić do 

nieumiejętnego, nadmiernego 

stosowania ww. związków 

 Rozwój sieci osadniczej, 

infrastruktury technicznej i rolnictwa 

skutkujący zwiększonym poborem 

wody, większą produkcją ścieków i 

zwiększonym spływem 

powierzchniowym z pól uprawnych 

6.2 Powietrze atmosferyczne 

6.2.1.1 Analiza stanu aktualnego 

Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana przez Główny Inspektorat Ochrony  

Środowiska w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). Powyższe przepisy wraz 

z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
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definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, 

określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. 

Gmina Rzeczniów charakteryzuje się stosunkowo dobrym stanem powietrza 

atmosferycznego. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych silnie 

zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, ale o jego jakości decydują także 

zanieczyszczenia pochodzące z ośrodków przemysłowych zlokalizowanych poza terenem 

gminy, w szczególności w Radomiu i województwie świętokrzyskim (w powiecie 

starachowickim i skarżyskim). Na terenie powiatu lipskiego nie ma punktów pomiarowych 

dla zanieczyszczeń powietrza. Najbliższe stanowisko pomiarowe na terenie województwa 

mazowieckiego znajduje się w Radomiu w odległości około 50 km w kierunku północnym. 

W 2015 r. WIOŚ w Warszawie prowadził badania pomiaru stężeń jednak wyniki pomiaru są 

mocno uogólnione ze względu na uśrednienie ich dla całej strefy mazowieckiej, w której 

znajduje się gmina. Można założyć, że wyniki dla Gminy Rzeczniów były lepsze, aniżeli te 

zaprezentowane, w których zanotowano przekroczenie normy dobowej dla pyłu PM10 - 

strefie nadano klasę C. Również poziom stężeń pyłu PM2.5 został przekroczony, w wyniku 

klasyfikacji strefa mazowiecka otrzymało klasę C. Ponadto poziomy stężenia benzo(α)pirenu 

w pyle PM10 były bardzo wysokie, szczególnie w sezonie grzewczym. Strefa mazowiecka 

w wyniku klasyfikacji otrzymała klasę C. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenku 

azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6) oraz metali ciężkich badania wykazały 

poziomy zgodne z ustalonymi normami (Tabela 4). 
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Tabela 4. Klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej  

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń  

dla obszaru całej strefy 

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

A A C A A A A A A A C C 

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2015,WIOŚ 2016. 

Klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych bądź poziomów docelowych; 

Klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony  

6.2.1.2 Podsumowanie 

 

Na obszarze Gminy Rzeczniów ogólny stan powietrza jest bardzo dobry. Nie 

występują tu zakłady przemysłowe, mogące negatywnie wpłynąć na stan powietrza. 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń mogą być ośrodki przemysłowe znajdujące się poza 

granicami administracyjnymi gminy, Największe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 

obserwujemy podczas sezonu grzewczego, co związane jest z wykorzystaniem paliw 

stałych(głównie węgla kamiennego) jako źródła energii. Duży wpływ na czystość powietrza 

ma również spalanie paliw płynnych stosowanych w transporcie. 
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Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Dobry stan jakości powietrza na 

terenie gminy 

 Niewystarczający stopień 

wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej, które ograniczyłyby 

emisję zanieczyszczeń do powietrza 

 Znaczny udział zanieczyszczeń 

pochodzących ze spalania paliw 

wysoko zanieczyszczających, głównie 

węgla kamiennego 

Szanse  Zagrożenia  

 Rozwój energetyki odnawialnej 
 

6.3 Powierzchnia ziemi 

6.3.1.1 Gleby na terenie Gminy Rzeczniów 

Na terenie Gminy Rzeczniów zdecydowanie dominują gleby bielicowe 

i pseudobielicowe, występujące głównie w jej centralnej części. Na północnych 

i południowych krańcach gminy występują dwa rozproszone kompleksy gleb brunatnych 

wyługowanych. W dolinie Krępianki lokalnie występują mady oraz gleby murszowe 

i murszowo torfowe, jednak ze względu na niewielkie areały, nie mają one większego 

znaczenia rolniczego. Mimo obecności skał węglanowych w podłożu, brak jest rędzin 

w strukturze glebowej gminy. Na południowym wschodzie gminy pomiędzy Siennem, 

a Rzeczniowem znajduje się spory kompleks czarnych ziem zdegradowanych, które dają 

niemal najsłabszy w gminie kompleks przydatności rolniczej (zbożowo-pastewny mocny). 

Słabszy kompleks przydatności rolniczej znajduje się jedynie na południowy wschód od 

miejscowości Ciecierówka (zbożowo-pastewny słaby)26. 

 

 

 

                                                     
26 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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Tabela 5. Gleby na terenie Gminy Rzeczniów 

Symbol Rodzaj gleby 
Powierzchnia 

ha % 

A Bielicowe 6810,3 59,76 

Bw Brunatne wyługowane 2617 22,96 

D Czarne ziemie właściwe 52,34 0,46 

Dd Czarne ziemie właściwe deluwialne 14,08 0,12 

Dz Czarne ziemie zdegradowane 653,64 5,74 

F Mady 120,61 1,06 

G Gleby glejowe 54,44 0,48 

M Gleby murszowo – mineralne 233,5 2,05 

Rb Rędziny brunatne 0 0,00 

Rc Rędziny czarnoziemne i szare 0 0,00 

T Torfowe i murszowo – torfowe 63 0,55 

 Gleby o niewykształconym profilu 771,50 6,77 

E --- 5,44 0,05 

11395,85 100,00 

Źródło: Mapa glebowo-rolnicza z zasobu WODGiK 

Gleby na obszarze gminy charakteryzują się dobrą przydatnością do produkcji 

rolniczej. Najwartościowsze gleby (III i IV klasa bonitacyjna) położone są w dużym zwartym 

kompleksie w zachodnio-środkowej części gminy. Są to gleby wytworzone na utworach 

lessowych i lessopodobnych, które dają kompleksy przydatności pszennej dobrej lub bardzo 

dobrej. Na pozostałym obszarze gminy przeważają kompleksy żytnie, głównie bardzo dobre 

i dobre. Największy udział w strukturze gruntów ornych stanowi klasa III (36,4%), a następnie 

klasa bonitacyjna IVa (23 %) i IVb (18,6 %). Grunty orne klasy II stanowią zaledwie 3,4%, klasy 

V - 12,9%, VI – 0,005%27. 

  

                                                     
27 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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6.3.1.2 Podsumowanie 

Analiza SWOT 

6.4 Zasoby geologiczne 

Na terenie gminy nie ma udokumentowanych złóż kopalnych. 

Gleby w gminie umożliwiają rozwój rolnictwa–występuje III klasa bonitacyjna, będąca 

utworami powstałymi na podłożu lessowym Dużą część stanowią gleby brunatne. Słabsze 

gleby bielicowe, które ze względu na kwaśny odczyn wymagają wapnowania. 

Mocne strony  Słabe strony  

 Możliwość rozwoju rolnictwa 

 Występowanie kompleksów 

glebowych o dobrych właściwościach 

fizykochemicznych 

 Część gleb wymaga wapnowania; 

Szanse  Zagrożenia  

 Rozwój rolnictwa ekologicznego 

 Przeprowadzenie badań gleb, w celu 

ustawienia odpowiednich dawek 

nawozów, 

 Erozja wodna i wietrzna 
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6.5 Hałas 

Do głównych źródeł hałasu w Gminie Rzeczniów należą komunikacja oraz obiekty 

usługowe i przemysłowe związane z produkcja rolną. W Gminie Rzeczniów nie występuje 

żaden zakład przemysłowy. Przez teren gminy przebiega jeden szlak komunikacyjny w randze 

drogi wojewódzkiej – DW nr 747 Solec – Iłża. Hałas komunikacyjny należy co prawda do 

źródeł o najwyższych parametrach, ale ze względu na słabo rozwiniętą sieć drogową 

odgrywa on znikome znaczenie. Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa. 

6.5.1.1 Podsumowanie  

Klimat akustyczny w Gminie Rzeczniów jest wysoce zadowalający. Nie występują tu 

tereny wysoce zurbanizowane mogące znacząco wpłynąć na klimat akustyczny terenu.  

Analiza SWOT 
Mocne strony  Słabe strony  

 Stosunkowo mała liczba osób 

narażonych na hałas 

 Niewielka ilość opracowanych map 
akustycznych 

Szanse  Zagrożenia  

 Budowa ewentualnych nowych 

szlaków komunikacyjnych 

omijających centra miejscowości 

 Zmniejszenie wpływu hałasu 

drogowego poprzez zadrzewienia 

przydrożne oraz ekrany akustyczne 

 Rozwój ruchu drogowego i kolejowego 

może przyczynić się do wzrostu hałasu 

6.6 Pole elektromagnetyczne 

6.6.1.1 Informacje ogólne 

Zgodnie z art. 123 i 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu 

środowiska powinien prowadzić okresowe badania kontrolne poziomów pól 
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elektromagnetycznych oraz aktualizować corocznie rejestr zawierający informacje 

o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych.  

Na podstawie monitoringu prowadzonego przez WIOŚ wynika, że występujące 

w środowisku na terenie Województwa Mazowieckiego poziomy pól elektromagnetycznych 

są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od 

częstotliwości wynosi od 7 V/m do 20 V/m).  

Do chwili obecnej (2016 rok) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych 

emisji fal elektromagnetycznych pochodzących z ww. źródeł (linii energetycznych 

i nadajników telefonii komórkowej) w miejscach dostępnych dla ludności28. 

6.6.1.2 Pole elektromagnetyczne w Gminie Rzeczniów 

Gmina Rzeczniów jest gminą wiejską, o małej gęstości zaludnienia. Jedynym źródłem 

fal elektromagnetycznych jest maszt radiowy Emitel w miejscowości Sienno, znajdujący się 

na działce 97/229...Z monitoringu prowadzonego przez WIOŚ wynika, że poziom PEM na 

obszarze całego województwa mazowieckiego nie został przekroczony.  

Rysunek 3 Lokalizacja najważniejszych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w okolicy 
Gminy Rzeczniów 

 
Źródło: www. beta.btsearch.pl (dostęp z dnia 22.06.2016) 

                                                     
28 WIOŚ w Warszawie 
29 www. beta.btsearch.pl (dostęp z dnia 22.06.2016) 
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6.7 Zasoby przyrodnicze 

6.7.1.1 Lasy 

Ze względu na stosunkowo dobre gleby i dobre warunki klimatyczne sprzyjające 

rozwojowi rolnictwa, cały powiat lipski charakteryzuje się wyjątkowo niską lesistością, 

kształtującą się w 2014 roku na poziomie 21,4%. Na tym tle Gmina Rzeczniów posiada nieco 

niższy wskaźnik lesistości 16,9%30 (1745,371 ha) i znacznie niższy niż jego wartość dla Polski 

(29,4%)31. W strukturze własności przeważają lasy państwowe, nie ma na terenie gminy 

lasów stanowiących własność Gminy Rzeczniów. 

Lasy w Gminie Rzeczniów, wg. Regionalizacji Przyrodniczo - Leśnej Polski32, są 

położone w krainie Wyżów Środkowo – Polskich. Występują one w dwóch kompleksach tj. na 

wschód od miejscowości Ciecierówka, oraz na zachód od miejscowości Grabowiec. Lasy 

państwowe są podporządkowane Nadleśnictwu Marcule. Na obszarze nadleśnictwa 

przeważają drzewostany jednogatunkowe, głównie sosnowe. Drzewostany olsowe występują 

jedynie w dolinie Krępianki. Lasy Nadleśnictwa Marcule narażone są na niekorzystne 

oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych. Za najbardziej uciążliwe, chociaż 

występujące ze stosunkowo niewielkim nasileniem, należy uznać oddziaływanie immisji 

przemysłowych. Istotne jest oddziaływanie dużych ośrodków przemysłowych leżących 

w większych odległościach – Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski i Zagłębie 

Bełchatowskie, Górny Śląsk, Kraków, Ostrowiec Świętokrzyski i Zagłębie Siarkowe33. 

6.7.1.2 Flora 

Ze względu na stosunkowo niewielką lesistość Gminy Rzeczniów roślinność nieleśna 

pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe 

i szuwarowe w dolinach rzek. Uzupełnieniem szaty roślinnej są występujące fragmenty 

borów świeżych i mieszanych, grądów na obszarach wzniesionych oraz łęgów jesionowo-

olsowych w dolinach rzecznych.  

                                                     
30 Główny Urząd Statystyczny – Statystyczne Vademecum Samorządowca (2015) 
31 Bank Danych Lokalnych, GUS ( dane za rok 2014 
32 „Regionalizacja Przyrodniczo-Leśna Polski” Roman Zielony, Anna Kliczkowska, wyd. Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych, 2012 
33 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 2019 
z perspektywą do roku 2023 2016 
 

Meritum Competence |  

32 

W drzewostanie dominuje sosna, dąb i brzoza. Rzadziej spotkać można jodłę, 

modrzew i świerk. Dużo bogatsze jest runo leśne, w którym znajdziemy m.in.: krzewy 

jałowca, jarzębiny, paprocie, wrzosy, konwalie oraz borówki czarne i poziomki. Starsze 

drzewostany na obszarze gminy występują sporadyczne, przeważają lasy młode w wieku 40-

60 lat. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu często spotykać można zbiorowiska 

olchowe, natomiast same brzegi rzek i zbiorników wodnych porasta roślinność szuwarowa, 

w tym trzcina pospolita, pałka wodna oraz tatarak.  

W strukturze przestrzennej dominują nieleśne zbiorowiska roślinne związane 

z gruntami ornymi oraz półnaturalne łąki i pastwiska. Ich różnorodność wyraża urozmaicenie 

siedlisk i różny stopień ich wykorzystania. Roślinność łąkowa w gminie to głównie różne 

gatunki wieloletnich traw, turzyc i roślin motylkowych. Spotkać można wiechlinę łąkową, 

życicę trwałą, kostrzewę czerwoną oraz mietlicę pospolitą.  

Wśród roślin uprawnych, w strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki. 

Uprawom zbożowym towarzyszą głównie chwasty zbożowe tj.: stokłosa żytnia, kąkol polny 

oraz wyka drobnokwiatowa. Roślinom okopowym towarzyszą natomiast portulaka pospolita 

i włośnica zielona. Ponadto na terenie gminy można spotkać charakterystyczne chwasty 

ruderalne m.in.: bylice pospolitą, pokrzywę żegawkę, czy wiechlinę roczną.  

Zadrzewienia na terenie Gminy Rzeczniów zajmują niewielką powierzchnię 

i występują w kilku formach: przywodne – w dolinie rzeki Krępianki, przydrożne, śródpolne, 

przyzagrodowe, pozostałe (cmentarze, parki)34. 

6.7.1.3 Fauna 

Fauna Gminy Rzeczniów jest stosunkowo uboga. Można tu spotkać gatunki 

powszechnie występujące takie jak: zając, lis i bażant. Ponadto w sąsiedztwie kompleksów 

leśnych m.in. na północ od miejscowości Michałów występują sarny, jelenie i dziki. Na 

pozostałym obszarze gminy, użytkowanym rolniczo, występują gatunki charakterystyczne dla 

siedlisk polnych i łąkowych, głównie gryzonie, w tym: mysz polna, nornica, a nad wodami 

piżmak zwany szczurem piżmowym i karczownik, pospolicie zwany „szczurem wodnym”35. 

                                                     
34 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
35 Ibidem 
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6.7.1.4 Obszary chronione  

Żaden teren na obszarze gminy nie został objęty ochroną obszarową na mocy ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004.( Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) Na terenie 

gminy nie ustanowiono także, żadnego pomnika przyrody. W związku z tym jedyną formą 

ochrony przyrody prowadzoną na terenie gminy jest ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 

występują tu łasice, borsuki i kuny, oraz sezonowo łosie. 

6.7.1.5 Podsumowanie 

Na terenie Gminy Rzeczniów nie występują powierzchniowe formy ochrony przyrody. 

Flora i fauna gminy to głównie pospolite gatunki zwierząt występujące na terenie całego 

kraju. Lesistość gminy w odniesieniu do zalesienia kraju jest na niskim poziomie (16,9%)36. 

Występuje tu przewaga drzewostanów sosnowych, które narażone są na oddziaływanie 

znajdujących się w pobliżu ośrodków przemysłowych, m.in. Piotrków Trybunalski, Zagłębie 

Bełchatowskie, Ostrowiec Świętokrzyski. 

 
  

                                                     
36 Bank Danych Lokalnych, GUS (dane za rok 2014) 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony  

 Niska ingerencja człowieka w 

środowisko naturalne 

 Brak terenów objętych obszarową 

ochroną przyrody 

 Brak planów wprowadzenia nowych 

form ochrony przyrody 

Szanse  Zagrożenia  

 Dolesienia obszarów na których 

występują gleby o niskiej przydatności 

dla gospodarki rolnej 

 Wzrost świadomości społeczeństwa 

dotyczący ochrony przyrody 

 Dalszy wzrost natężenia ruchu 

powodujący zwiększoną śmiertelność 

zwierząt i pogorszający warunki ich 

migracji 

 Dewastacja środowiska wskutek braku 

obszarów objętych ochroną przyrody 

6.8 Gospodarka wodno – ściekowa 

6.8.1.1 Ujęcia wody 

Na terenie gminy występują 2 ujęcia wodne wód głębinowych : w Wólce 

Modrzejowej i Rzeczniowie. Ujęcie wody wgłębnej w Wólce Modrzejowej, o średniej 

wydajności 187,52 m3/dobę i zasilane jest pompą o mocy 18kW. Natomiast ujęcie 

w Rzeczniowie o wydajności 565m3/dobę zasilane jest dwoma pompami o mocy 10kW 

każda. Obydwa ujęcia pokrywają w pełni gminne zapotrzebowanie m.in. na wodę pitną37.Ze 

względu na niskie ciśnienie w sieci wodociągowej, spowodowane dużymi odległościami 

między punktami poboru, a punktami odbioru wody, konieczna jest dobudowa kolejnego 

ujęcia wody.  

  

                                                     
37 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
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Tabela 6. Ujęcia wody w Gminie Rzeczniów 

Lp. Lokalizacja 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

Głębokość 

studni [m] 

Q śr. dob 

[m3/d] 

Q max. dob. 

[m3/d] 

Q max. h. 

[m3/d] 

1. 
Wólka 

Modrzejowa 
10 m 70,0 187,52 250,97 20,0 

2. Rzeczniów 8 m 100,0 565,0 701,0 64,0 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku 

Powyższe studnie posiadają ważne pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę 

Lipskiego (znak IOŚiR-6341/3/2013 z dnia 14.01.2013r. ważne do 31.12.2023r. dla ujęcia 

wody w Wólce Modrzejowej oraz znak IOŚiR-6210/26/06 z dnia 28.12.2006r., ważne do 

31.12.2016r. dla studni w Rzeczniowie). 

6.8.1.2 Sieć wodociągowa 

W gminie długość sieci rozdzielczej wynosi ponad 88,3 km i podłączonych jest do niej 

1379 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Z sieci 

wodociągowej korzystało 3846 osób, co oznacza, że 84,2% ludności Gminy Rzeczniów 

korzysta z sieci wodociągowej. W 2014 roku do gospodarstw domowych dostarczono 88,7 

dam3 wody. Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wyniosło 

19,4 m338.  

6.8.1.3 Sieć kanalizacyjna 

Infrastruktura kanalizacyjna w gminie, podobnie jak w pozostałych gminach wiejskich 

powiatu jest wyjątkowo słabo rozwinięta. Sieć kanalizacyjna ma długość zaledwie 15,7 km 

i posiada jedynie 285 przyłączy. W większości gospodarstw domowych ścieki gromadzone są 

w przydomowych zbiornikach. (szambach), gdzie często pojawia się problem nieszczelności 

zbiornika. Zanieczyszczenia okresowo wywożone są do oczyszczalni w Rzeczniowie lub 

trafiają do przydomowych oczyszczalniach ścieków. W 2014 roku z kanalizacji korzystało 24% 

mieszkańców Gminy Rzeczniów39. 

Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK 

o przepustowości do 200 m3/dobę. Oczyszczalnia obecnie wykorzystana jest w 50%. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lipskiego Nr IOŚiR-

                                                     
38 Bank Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2014) 
39 Ibidem 
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6210/22/06 z dnia 28.12.2006 r., ważne do 31.12.2016 r. Pozwolenie wydane jest na 

maksymalny dobowy przepływ 240 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 

bezpośrednio rzeka Krępianka. Wytworzone osady ściekowe z oczyszczalni unieszkodliwiane 

są na poletku osadowym w gminie Sienno40. 

6.8.1.4 Podsumowanie  

 
  

                                                     
40 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów 
 

Stan sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeczniów jest niezadowalający. W związku 

z tym, że rozwój sieci wodociągowej jest znacznie zaawansowany, sieć kanalizacyjna jest 

niewystarczająca, co prowadzi do wzrostu ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do 

środowiska bez poddania ich procesom oczyszczania. Ścieki są często gromadzone 

w nieszczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach), co prowadzi do przedostawania 

się zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby. 

Główne działania jakie powinny zostać podjęte przez jednostkę samorządu 

terytorialnego to: powiększenie zasięgu sieci kanalizacyjnej, utrzymanie dobrego stanu sieci 

wodociągowej oraz pomoc w likwidacji szamb i zakładaniu przydomowych oczyszczalni 

ścieków tam, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla wód podziemnych. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony  Słabe strony  

 Rozwinięta sieć wodociągowa 

 Oczyszczalnia ścieków wykorzystywana 

jedynie w 50% 

 Słaby wzrost stopnia 

skanalizowania  

 Zwiększająca się liczba zbiorników 

bezodpływowych (szamb) 

 Mała liczba gospodarstw 

korzystających z przydomowych 

oczyszczalni ścieków (11 

gospodarstw) 

Szanse  Zagrożenia  

 Duże prawdopodobieństwo uzyskania 

dofinansowania na inwestycje związane z 

gospodarką wodno-ściekową 

 Duże możliwości rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej 

 Możliwość podłączenia nowych 

odbiorców do istniejącej oczyszczalni 

ścieków bez potrzeby zwiększania jej 

przepustowości 

 Możliwość trwałego 

zanieczyszczenia gleb, wód 

powierzchniowych i podziemnych 

w przypadku niepodjęcia szeroko 

zakrojonych działań 

inwestycyjnych 

 Podatność sieci wodociągowej na 

awarie 

 

6.9 Gospodarka odpadami 

W 2015 roku z terenu Gminy Rzeczniów odebrano łącznie 232,8 Mg 

niesegregowanych odpadów komunalnych przekazanych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych PPHU Radkom Sp. z.o.o.41  

Gmina Rzeczniów w 2015 roku osiągnęła wymagane poziomy: 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wyniósł 0% przy dopuszczalnym poziomie 

50%, 

                                                     
41 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rzeczniów  
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 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów frakcji komunalnych: paieru metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

wynosił 45,56% przy minimalnym wymaganym poziomie 16%.  

Na terenie Gminy Rzeczniów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), utworzony w dawnej bazie Zakładu Gospodarczego Użyteczności 

Publicznej, do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczać: 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót 

budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest 

wymagane otrzymania pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest 

wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, 

 Przeterminowane leki i chemikalia, 

 Opakowania po środkach ochrony roślin, 

 Zużyte baterie i akumulatory, 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 Odpady wielkogabarytowe, 

 Papier, 

 Metal, 

 Tworzywa sztuczne, 

 Szkło, 

 Odpady wielkomateriałowe,  

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji 

 Zużyte opony 

 Popiół 
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6.9.1.1 Podsumowanie 

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Brak udziału przemysłu szczególnie 

degradującego środowisko 

 Funkcjonowanie Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w gminie 

 Palenie odpadów w gospodarstwach 

oraz nielegalny wywóz na dzikie 

wysypiska 

Szanse  Zagrożenia 

 Eliminacja dzikiego składowania 

odpadów 

 Obniżenie ilości wytwarzanych 

odpadów zmieszanych 

 Sprawny i wystarczająco częsty 

odbiór odpadów ograniczy ich 

nielegalne pozbywanie się 

 Nielegalne pozbywanie się odpadów 

6.10 Zagrożenia poważnymi awariami 

Na terenie Gminy Rzeczniów nie znajdują się zakłady mogące być źródłem poważnych 

awarii, w tym zakłady o dużym lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Potencjalnym 

źródłem poważnych awarii jest transport drogowy substancji niebezpiecznych, głównie paliw 

płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). 

 

W Gminie Rzeczniów nastąpiło w ostatnim czasie przeobrażenie systemu gospodarki 

odpadami. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wciąż udoskonalany. 

Celem zmian jest doprowadzenie do zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych 

oraz zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez umieszczanie ich na 

składowiskach.  
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Analiza SWOT 
Mocne strony  Słabe strony  

 Brak zakładów chemicznych 

produkujących substancje lub 

preparaty 

 Niskie zagrożenie podtopieniami i 

powodziami 

 Brak zakładów o dużym lub znacznie 

zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii 

 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 W przypadku powstania zakładów 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii, należałoby zwiększyć 

intensywność kontroli w danym 

zakładzie 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

może prowadzić do zwiększenia 

szans na awarię 
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7 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

Celami realizacji programu ochrony środowiska poprawa stanu i ochrona środowiska 

przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Po przeprowadzeniu 

analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania, których realizacja 

przełoży się na poprawę stanu środowiska w gminie. Ww. cele i zadania zostały opisane 

w tabeli nr 7. 

Ponadto kontynuowane będzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego zapisów 

mających na celu ochronę środowiska. Przykładem takich dokumentów są studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Wyznaczane w nich kierunki zagospodarowania terenu oraz 

uwarunkowania, mające wpływ na ochronę środowiska to m.in.: 

 ograniczanie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenów jej rozwoju, 

w pierwszej kolejności w granicach wykształconych już pasów i skupisk zabudowy 

lub w ich sąsiedztwie; 

 wypełnianie wolnych enklaw w pasmach istniejącej zabudowy zagrodowej 

i mieszkaniowej jednorodzinnej w celu odpowiedniego wykorzystania terenów 

już zurbanizowanych i stworzenia większej ich zwartości przestrzennej; 

 wyposażanie terenów zabudowy mieszkaniowej co najmniej w sieci 

elektroenergetyczne i wodociągowe, a strefy koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej - także w sieci kanalizacji sanitarnej; 

 propagowanie odnawialnych źródeł energii 

 rekomendowanie stopniowego ograniczania wykorzystywania węgła kamiennego 

jako głównego nośnika energii cieplnej stosowanego do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 
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Tabela 7 Cele, kierunki interwencji oraz zadania 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 
Gospodarowanie 

wodami 

poprawa 
skuteczności 

zaopatrzenia w 
wodę 

Nie można określić wskaźnika 
ponieważ realizacja zadania ma na celu 

zwiększenie ciśnienia w sieci 
wodociągowej- nie zmieni się liczba 
mieszkańców korzystających z sieci 

Budowa ujęcia 
wody 

Budowa ujęcia wody 
w Grabowcu 

Gmina 
Rzeczniów 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania 

2. 
Ochrona klimatu 

i jakości 
powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza wskutek 
ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla 

Redukcja 
emisji 

dwutlenku 
węgla 

 

0 
 

Mg 
CO2/rok 

213,33 
 

Mg 
CO2/rok 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

Termomodernizacja 
budynku Urzędu 

Gminy 

Gmina 
Rzeczniów 

Brak środków 
finansowych na 

realizację 
zadania 

Termomodernizacja 
budynku OSP w 

Rzeczniowie 

Gmina 
Rzeczniów 

Brak środków 
finansowych na 

realizację 
zadania 

Termomodernizacja 
budynku po Szkole 

Podstawowej w 
Pasztowej Woli 

Gmina 
Rzeczniów 

Brak środków 
finansowych na 

realizację 
zadania 

Budowa biblioteki w 
m. Rzeczniów i 

termomodernizacja 
filii biblioteki w 
Pasztowej Woli 

Gmina 
Rzeczniów 

Brak środków 
finansowych na 

realizację 
zadania 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

3. 
Gospodarka 

wodno-ściekowa 

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych 
i podziemnych 

Nie można określić wskaźnika, 
ponieważ w wyniku realizacji zadania 

nie zmieni się liczba mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni, a jedynie 

technologia oczyszczania ścieków 

Budowa 
oczyszczalni ścieków 

Budowa oczyszczalni 
ścieków w 

Rzeczniowie 

Gmina 
Rzeczniów 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania 

liczba 
mieszkańców 
korzystająca z 

sieci 
kanalizacyjnej 

861 1885 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz 

z oczyszczalnią 
ścieków 

Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. 

Pasztowa Wola wraz 
z kolektorem dla m. 

Pasztowa Wola , 
Pasztowa Wola 

Kolonia, Michałów, 
Płósy 

Gmina 
Rzeczniów 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania 

Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. 

Rzechów wraz z 
kolektorem dla m. 
Rzechów Kolonia , 

Stary Rzechów , 
Podkońce 

Gmina 
Rzeczniów 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania 
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Tabela 8 Harmonogram zadań wraz z ich finansowaniem 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzial

ny za 
realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
 Źródło 

finansowania 
Dodatkowe 

informacje o zadaniu rok 
2016 

rok 
2017 

rok 
2018 

rok 
2019 

rok 
2020 

rok 
2021 

rok 
2022 

razem 

1. 
Gospodarow
anie wodami 

Budowa ujęcia 
wody w 

Grabowcu 

Gmina 
Rzeczniów 

50 50 - - - - - 100 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

2. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Termomoderniza
cja budynku 

Urzędu Gminy 

Gmina 
Rzeczniów 

200 400 400 - - - - 1000 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

Termomoderniza
cja budynku OSP 
w Rzeczniowie 

Gmina 
Rzeczniów 

20 30 30 - - - - 80 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

Termomoderniza
cja budynku po 

Szkole 
Podstawowej w 
Pasztowej Woli 

Gmina 
Rzeczniów 

- - - 150 161,4 - - 311,4 
Narodowy 

program rozwoju 
czytelnictwa 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

Budowa biblioteki 
w m. Rzeczniów i 
termomodernizac
ja filii biblioteki w 

Pasztowej Woli 

Gmina 
Rzeczniów 

- - - 2000 358,6 - - 2358,6 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Czytelnictwa - 
Infrastruktura 

Bibliotek 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzial

ny za 
realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
 Źródło 

finansowania 
Dodatkowe 

informacje o zadaniu rok 
2016 

rok 
2017 

rok 
2018 

rok 
2019 

rok 
2020 

rok 
2021 

rok 
2022 

razem 

3. 
Gospodarka 

wodno 
ściekowa 

Budowa 
oczyszczalni 

ścieków w m. 
Pasztowa Wola 

wraz z 
kolektorem dla 

m. Pasztowa 
Wola , Pasztowa 

Wola Kolonia, 
Michałów, Płósy 

Gmina 
Rzeczniów 

- - 2100 2000 - - - 4100 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

Budowa 
oczyszczalni 

ścieków w m. 
Rzechów wraz z 
kolektorem dla 

m. Rzechów 
Kolonia , Stary 

Rzechów , 
Podkońce 

Gmina 
Rzeczniów 

- - 250 250 500 500 1000 2500 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 

Budowa 
oczyszczalni 
ścieków w 

Rzeczniowie 

Gmina 
Rzeczniów 

- 2100 2100 - - - - 4200 
Środki PROW i 

własne 

Zadanie będzie 
realizowane w 

przypadku 
otrzymania 

dofinansowania 
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8 Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska  

Aby realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przebiegała 

zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz 

ewaluacji ich wykonania. 

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów;  

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Monitoring realizacji planu będzie prowadzony z wykorzystaniem wzoru 

sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 

2019 z perspektywą do roku 2023 (Tabela 9). Do końca lutego każdego roku kalendarzowego 

wyznaczony przez Wójta Gminy Rzeczniów pracownik uzupełni wzór sprawozdania, a 

następnie przeanalizuje, czy zadania są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i 

czy występują trudności w ich realizacji. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją 

rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Planu, a jego założeniami, zostaną podjęte 

czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań 

korygujących. Wzór sprawozdania będzie również wykorzystany jako podstawa opracowania 

raportu z wykonania programu ochrony środowiska, który zgodnie z polskim 

prawodawstwem sporządza się co 2 lata. 
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Tabela 9 Wzór sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 

Obszar 
interwencji 

Nazwa zadania Stan realizacji 
Poniesione 

koszty 
[tys. zł] 

Wskaźniki wykonania zadania Stopień 
wykonania 
zadania* 

[%] 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Gospodarowanie 
wodami  

Budowa ujęcia wody w 
Grabowcu 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano  

 
 

Ochrona 
powietrza i 

klimatu 

Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano  

 
redukcja emisji 

dwutlenku 
węgla 

0 
[Mg CO2/rok] 

135,46  
[Mg CO2/rok] 

  

Termomodernizacja 
budynku OSP w 

Rzeczniowie 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano  

 redukcja emisji 
dwutlenku 

węgla 

0 
[Mg CO2/rok] 

50,81 
[Mg CO2/rok] 

  

Termomodernizacja 
budynku po Szkole 

Podstawowej w Pasztowej 
Woli 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano  

 redukcja emisji 
dwutlenku 

węgla 

0 
[Mg CO2/rok] 

2,1  
[Mg CO2/rok] 

  

Budowa biblioteki w m. 
Rzeczniów i 

termomodernizacja filii 
biblioteki w Pasztowej 

Woli  

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano  

 
redukcja emisji 

dwutlenku 
węgla 

0 
[Mg CO2/rok] 

24,96  
[Mg CO2/rok] 
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Obszar 
interwencji 

Nazwa zadania Stan realizacji 
Poniesione 

koszty 
[tys. zł] 

Wskaźniki wykonania zadania Stopień 
wykonania 
zadania* 

[%] 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. Pasztowa 
Wola wraz z kolektorem 
dla m. Pasztowa Wola , 
Pasztowa Wola Kolonia, 

Michałów, Płósy 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano 

 

 

Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. Rzechów 
wraz z kolektorem dla m. 
Rzechów Kolonia , Stary 
Rzechów , Podkońce 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano 

 
Odsetek 
ludności 

korzystającej z 
instalacji 

kanalizacyjnej 

0 471 

  

Budowa oczyszczalni 
ścieków w Rzeczniowie 

 zrealizowano 

 w trakcie realizacji 

 nie zrealizowano 

 0 553   

*𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑒ń 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑠𝑖ą𝑔𝑛𝑖ę𝑡𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ż𝑛𝑖𝑘𝑎−𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑎𝑧𝑜𝑤𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑙𝑜𝑤𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎−𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑎𝑧𝑜𝑤𝑎 𝑤𝑠𝑘𝑎ż𝑛𝑖𝑘𝑎
× 100% 
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