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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna opracowania  

 
Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Paprotnia na lata 

2018-2020 z perspektywą do 2024 roku jest art. 17. ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1], 

który nakłada na organy wykonawcze – w tym przypadku gminę – obowiązek sporządzenia gminnego 

programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1]. Program 

ochrony środowiska w tym konkretnym przypadku podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze 

powiatu. Przy opracowaniu polityki ochrony środowiska dla gminy Paprotnia obligatoryjne jest 

zapewnienie udziału społecznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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 [2]. Zgodnie z art. 18.1 Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska [1], Program ochrony środowiska dla gminy uchwala Rada Gminy. Z wykonania 

programów ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które 

przedstawia się odpowiednio radzie gminy. 

Zmieniające się przepisy prawne w zakresie kształtowania polityki ochrony środowiska 

sprawiły, że opracowanie niniejszego dokumentu opiera się o nieco inne założenia prawne i wytyczne 

metodyczne, w porównaniu do lat poprzednich. Istotne zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 

lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [3], które 

określiły, że programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki ekologicznej państwa 

na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 zachowują ważność na czas, na jaki zostały 

uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku konieczności aktualizacji 

Programu ochrony środowiska zastosowanie mają przepisy art. 14 ust. 2 w/w Ustawy [3] tj.: „Jeżeli 

program ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji, odpowiednio sejmik 

województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala nowy program ochrony środowiska 

uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [4].  

Obecnie polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona na podstawie strategii rozwoju, 

programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju [4] oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska.  

We wrześniu 2015r. zostały opublikowane przez Ministerstwo Środowiska „Wytyczne do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” [A], które są 

dokumentem pomocniczym adresowanym do organów wykonawczych i uchwałodawczych JST. 

„Wytyczne…” wskazują na elementy, które powinny zostać ujęte w POŚ bądź wzięte pod uwagę przy 

ich sporządzaniu. Wytyczne są ponadto odpowiedzią na oczekiwania urzędów marszałkowskich oraz 

na zalecenia Najwyższej Izby Kontroli. Podstawowymi zasadami tworzenia Programów ochrony 

środowiska według wytycznych powinny być: 

 zwięzłość i prostota; spójność z dokumentami strategicznymi różnego szczebla; konsekwentne i 

świadome stosowanie terminów - obszar interwencji – cel - kierunek interwencji – zadanie; 

wyznaczenie ram czasowych realizacji POŚ; oparcie na wiarygodnych źródłach danych; 

prawidłowe określenie celów; włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ; 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
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W sporządzanym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących ochrony środowiska. Postawę aktualizacji POŚ stanowią następujące akty prawne: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515) 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z 

późn. zm.) 

 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 (Dz. U. 2013, poz. 1235) 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651) 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 

poz. 1399) 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) 

 ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 888) 

 ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2014 r., poz. 1413 ze zm.) 

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469) 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2015 r., poz. 625) 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gatunków rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 

909) 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 199) 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r., poz. 139) 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 r., poz.196). 
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1.2. Cel opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program ochrony środowiska Gminy Paprotnia na 

lata 2018 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie działań zmierzających do poprawy stanu 

środowiska i skutecznego systemu jego gospodarowania do 2023 roku. Definiuje cele dla najbliższych 

lat (2018-2020) oraz zadania długookresowe na lata (2021-2024). Program ochrony środowiska dla 

Gminy Paprotnia zawiera zadania, które są konieczne do realizacji celów i zadań dotyczących ochrony 

środowiska. 

W programie został przedstawiony aktualny stan środowiska, określone zostały problemy i 

słabe strony stanu środowiska oraz priorytety do realizacji programu ochrony środowiska Gminy 

Paprotnia. 

Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska 

zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Przyjęto, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. 

Gmina stała się kluczową stroną w kształtowaniu jakości środowiska na administrowanych przez 

siebie terenach, m.in. przez wydawanie decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Dodatkowo, efektywność działań z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede 

wszystkim od pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. 

 Działania kształtujące i ochronne, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z programem, 

sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy stanu aktualnego, a także uwarunkowań prawnych, 

ekonomicznych i społecznych. Zadanie takie spełnia wieloletni program ochrony środowiska, 

wykonywany na wszystkich szczeblach administracyjnych: kraju, województwa, powiatu i gminy. 

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

środowiska . Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów 

będzie zawierał Raport z jego realizacji opracowywany co dwa lata. 

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska jest formą podejmowania strategicznej decyzji 

umożliwiającej realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej perspektywie 

czasowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu 

zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on także ważnym 

środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu w 

przyszłości. Właściwy system zarządzania ochroną środowiska musi opierać się na strategicznych 

wnioskach, które w tym przypadku są przedstawione w postaci dokumentów programowych. 

 

Struktura opracowania obejmuje omówienie: 

 spójności POŚ z dokumentami strategicznymi i programowymi wyższego szczebla 

 sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu oraz jego infrastruktury technicznej 

 oceny stanu środowiska na terenie gminy Paprotnia z uwzględnieniem dziesięciu 

obszarów przyszłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) 

zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) 

gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka 

odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) 

zagrożenia poważnymi awariami oraz dodatkowym (11) edukacja ekologiczna 

 celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska 

 harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego ze zdefiniowanych zagrożeń i 

problemów dla poszczególnych obszarów interwencji  

 systemu realizacji Programu ochrony środowiska w zakresie zarządzania i 

monitorowania w oparciu o ustalone wskaźniki 
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1.3. Metodyka wykonania  

 

Punktem wyjścia przy opracowaniu Programu była analiza i ocena stanu ochrony środowiska i jego 

poszczególnych komponentów dla dziesięciu obszarów interwencji. Przy ocenie stanu został 

wykorzystany model D-P-S-I-R (driving forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - state/stan - 

impact/oddziaływanie -response/środki - przeciwdziałania) stosowany przez Komisję Europejską, 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejską Agencją Środowiska do 

sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekologicznej.  

Struktura modelu D-P-S-I-R pozwala na sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, 

analizach i ocenach informacji o środowisku. Przeprowadzona ocena stanu środowiska dała podstawę 

do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ramach poszczególnych obszarów 

interwencji.  

Diagnoza stanu środowiska naturalnego gminy Paprotnia sporządzona została głównie na podstawie 

opracowań i materiałów instytucji/jednostek działających w obszarze ochrony środowiska oraz 

obszarze społeczno-gospodarczym. Poszczególne komponenty środowiskowe zostały opracowane 

kompleksowo. Oznacza to, że przy omawianiu aktualnej sytuacji w danym obszarze tematycznym, 

uwzględniono jednocześnie uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych, dotyczące 

określonej dziedziny oraz najważniejsze problemy i propozycje ich rozwiązania.  

Kolejnym etapem było sformułowanie celów, kierunków interwencji oraz zadań w oparciu o 

ocenę stanu środowiska i cele priorytetowe dokumentów strategicznych i programowych wyższego 

szczebla. W tym celu opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem ram 

czasowych jego realizacji. Wskazano źródła finansowania zarówno z funduszy krajowych jak i 

zagranicznych. Koszty realizacji działań oszacowano w oparciu o analizę materiałów dotyczących 

planowanych do realizacji zadań środowiskowych w latach 2016-2019, przekazanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, instytucje publiczne działające w obszarze ochrony środowiska oraz 

przedsiębiorców, a także na podstawie dokumentów strategicznych i dostępnych źródeł finansowania. 

W celu sprawnej realizacji polityki ochrony środowiska nakreślonej w POŚ omówiono system 

zarządzania z uwzględnieniem instrumentów prawnych, finansowych, społecznych i strukturalnych. 

Przeanalizowano sposób monitorowania postępu realizacji Programu wprowadzając odpowiednie 

wskaźniki dla przyszłych obszarów interwencji. Omówiono proces działań w zakresie edukacji 

ekologicznej na terenie gminy Paprotnia, jako istotny element kształtujący świadomość społeczną.  

Przyjęte w POŚ rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejności działania prowadzące do 

zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, poprawy stanu 

jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, 

przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz do 

zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców. Przy formułowaniu celów, kierunków 

interwencji oraz opisie oceny stanu uwzględniono obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, 

aktualne krajowe i regionalne strategie, koncepcje i dokumenty planistyczne, w tym także sektorowe. 

Szczegółowy opis celów środowiskowych zawartych w dokumentach strategicznych i programowych 

wyższego szczebla, które dały podstawę do wyznaczenia poszczególnych celów i kierunków 

interwencji znajduje się w rozdziale 3. 

Przy opracowaniu POŚ wykorzystano dane pochodzące m.in. z następujących źródeł:  

 Państwowy Monitoring Środowiska,  

 Główny Urząd Statystyczny,  

 Państwowa Inspekcja Sanitarna,  

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
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 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,  

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,,  

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  

 Państwowy Instytut Geologiczny 

 Urząd Marszałkowski 

 Urząd Wojewódzki 

 Starostwo Powiatowe 

 Urzędy Gmin 

Przygotowanie Programu Ochrony Środowiska jest konsekwencją realizacji polityki ekologicznej 

państwa przedstawionej w „II Polityce Ekologicznej Państwa” oraz „Programie Wykonawczym do II 

Polityki Ekologicznej Państwa”. Gminny Program odnosi się do dokumentów wyższego szczebla, a 

więc Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2018,  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023: Programy te są wykonywane w 

określonej kolejności – od programu wojewódzkiego, poprzez programy powiatowe do gminnych. 
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2. Streszczenie 

 

Czym jest Program Ochrony Środowiska? 

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. 

Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony każdego 

z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska lub zagrożenia 

nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony środowiska wyznacza cele i kierunki 

działań jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat aby poprawić stan środowiska 

przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie zgodnym z przepisami prawa. Dokument przedstawia 

konkretne zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne jakie będą zobowiązane podjąć instytucje ochrony 

środowiska. Program Ochrony Środowiska przedstawia również strukturę zarządzania i 

monitorowania postępu prac nad realizacją celów, kierunków i zadań w nim określonych. Dokument 

ten określa źródła finansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, które mogą być 

pomocne w realizacji niektórych zadań własnych i monitorowanych.  

 

Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Program Ochrony Środowiska odwołuje się do dokumentów szczebla krajowego, 

wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, które związane są pośrednio lub bezpośrednio z 

kształtowaniem polityki środowiskowej. Istotą Programu jest zapewnienie spójności i kontynuacji 

działań na każdym szczeblu organizacyjnym, w celu osiągnięcia jednorodnego efektu ekologicznego. 

Wyznaczone w niniejszym Programie obszary interwencji, kierunki i zadania są zgodne z celami 

strategicznymi dokumentów poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. Opracowany 

Program Ochrony Środowiska bierze pod uwagę cele nadrzędne zapisane w innych dokumentach oraz 

ocenia i analizuje możliwość ich realizacji na poziomie gminnym biorąc pod uwagę lokalne 

uwarunkowania i zagrożenia środowiskowe.  

 

Cele i kierunki interwencji Programu Ochrony Środowiska 

W oparciu o ocenę stanu środowiska i cele priorytetowe dokumentów strategicznych i 

programowych wyższego szczebla wyznaczono cele środowiskowe, kierunki interwencji oraz 

zadania jakie przewiduje się zrealizować w latach obowiązywania niniejszego dokumentu. W 

tym celu opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem ram czasowych 

jego realizacji. Zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne wynikają z założeń budżetowych 

gminy, powiatu i województwa oraz innych jednostek ochrony środowiska, które cyklicznie 

opracowują różnego rodzaju strategie i programy działań krótko- i długo okresowych.  

Przyjętymi celami i kierunkami ochrony środowiska dla gminy Paprotnia są: 

1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: ograniczenie niskiej emisji, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych 

 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 Kompleksowe działania ograniczające emisję substancji do powietrza  
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 Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 

2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Zmniejszenie oddziaływania hałasu i ochrona przed hałasem 

Kierunek interwencji:  

 Ocena stanu klimatu akustycznego  

 Poprawa stanu układu komunikacyjnego  

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach zabudowanych 

 Działalność kontrolna i programowa 

 

3) Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm 

Kierunek interwencji:  

 Ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych  

 Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka i 

środowisko 

 Działalność kontrolna i programowa 

 

4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami; gospodarka wodno ściekowa 

Cel: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, zwiekszenie retencji w 

zlewniach i ochrona przed skutami zjawisk ekstremalnych 

Kierunek interwencji:  

 Rozwój systemów kanalizacyjnych  

 Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych 

 Modernizacja sieci wodociągowej 

 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  

 Racjonalne korzystanie z wód i optymalizacja zużycia wody 

 Utrzymanie koryt cieków, kanałów w należytym stanie technicznym 

 

5) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne; gleby 

Cel: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą 

Kierunek interwencji: 

 Ocena jakości gleb 

 Rekultywacja gruntów 

 Działania systemowe w zakresie ochrony gleb i własciwego wykorzystania terenu  

 Działalność ontrolna i programowa 

 

6) Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego z wymaganiami KGPO 2014 

Kierunek interwencji:  

 Ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zmniejszenie oddziaływania 

odpadów na środowisko 

 Właściwe gospodarowanie odpadami poprzez realizację działań systemowych i 

programowych 

 Intensyfikacja edukacji ekologicznej  
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7) Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Cel: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem różnorodności 

biologicznej oraz utrzymanie istniejacych form ochrony przyrody 

Kierunek interwencji:  

 Działania edukacyjne, podnoszące świadomośc w zakresie podstaw funkcjonowania 

obszarówchronionych 

 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, utrzymanie i odtworzenie 

ekosystemów i ich funkcji, w tym ochrona krajobrazu 

 Ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów przyrodniczo cennych 

 Ochrona gatunkowa 

 

8) Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel:Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi 

Kierunek interwencji:  

 Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań 

ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom 

środowiska i zdrowia człowieka, wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń 

 Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego, działalności gospodarczej poprzez działania prewencyjne 

 

9) Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna 

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej 

Kierunek interwencji:  

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 

negatywnych zachowań 

System zarządzania, monitorowania i finansowania Programu Ochrony Środowiska 

Realizacja wyznaczonych celów i kierunków interwencji wymaga ustalenia odpowiedniego 

systemu zarządzania Programem Ochrony Środowiska. Wyznaczenie prawidłowych rozwiązań o 

charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. 

Zarządzanie Programem powinno odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu 

o instrumenty: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. System zarządzania w Polsce odbywa się 

na szczeblu centralnym (krajowym), wojewódzkim, powiatowym i gminnych. W odniesieniu do 

analizowanego Programu główną jednostką, na której spoczywać będzie realizacja wyznaczonych 

zadań będzie Gmina Paprotnia.  

Niemniej jednak całościowe zarządzanie systemem realizacji Programu Ochrony Środowiska obejmie 

jednostki powiatowe, wojewódzkie i krajowe w zakresie wyznaczonych działań monitorowanych. 

Reasumując, zarządzanie Programem wiąże się z: 

 koordynacją przebiegu wdrażania i realizacji 

 bieżącą oceną realizacji i aktualizacją celów i kierunków interwencji 

 monitorowaniem skutków realizacji wyznaczonych zadań 

 sprawozdawczością na temat wykonania Programu 

System wdrażania Programu Ochrony Środowiska będzie podlegał regularnej ocenie poprzez 

odpowiednio zaplanowane działania monitorujące. Celem monitoringu jest zbieranie, analizowanie i 

udostępnianie danych o środowisku i zachodzących w nim zmian, w sposób zapewniający 
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zwiększenie efektywności zaplanowanej polityki środowiskowej. Monitoring jest narzędziem 

wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. 

Monitorowanie wdrażania postanowień Programu Ochrony Środowiska polegać będzie głównie na 

działaniach organizacyjno-kontrolnych, do których należą: 

 ocena stopnia wykonania zadań (ocena efektywności wykonania zadań) 

 ocena zidentyfikowanych problemów oraz podjętych działań w celu ich rozwiązania lub 

minimalizacji 

 ocena rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich 

wykonaniem (ocena przyczynowo-skutkowa) 

Na potrzeby Programu Ochrony Środowiska, w tym sprawnego monitorowania postępu 

wdrażania przyjętej polityki środowiskowej ustalono odpowiednie wskaźniki monitorowania. 

Wskaźniki te opisują wartość bazową oraz wartość docelową jaka powinna być osiągnięta w wyniku 

realizacji określonych w programie celów środowiskowych.  

Co dwa lata Wójt Gminy Paprotnia zobowiązany będzie do sporządzania Raportów z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska. 

Realizacja wyznaczonych zadań oraz osiągnięcie wyznaczonych celów Programu Ochrony 

Środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych niejednokrotnie przewyższających możliwości 

budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Głównymi źródłami finansowania będą środki własne 

Gminy, środki inwestorów, mieszkańców oraz podmiotów komunalnych. Środki te będą stanowiły 

uzupełnienie i wkład własny dla źródeł krajowych i zagranicznych – szczególnie krajowych funduszy 

ekologicznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW) i funduszy unijnych w ramach ściśle sprecyzowanych 

Programów operacyjnych np. RPOWM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020.  
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3. Spójnośc z dokumentami strategicznymi – założenia 

programowe 

 

Potrzeba opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Paprotnia  wynika ze 

stale zmieniającej się polityki ekologicznej na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym. Postęp społeczno-gospodarczy wymusza wyznaczanie nowych celów i kierunków działań 

zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu i dbaniu o środowisko przyrodnicze. 

Ważnym jest, aby wyznaczone zadania w różnych sferach rozwoju były ze sobą spójne i zakładały 

dbałość o elementy przyrodnicze. 

 Niniejszy POŚ realizując lokalną politykę ochrony środowiska sporządzony został z 

uwzględnieniem celów zawartych w strategiach i programach (operacyjnych i rozwoju), wynikających 

z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [4]. Program Ochrony Środowiska dla gminy 

Paprotnia wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu krajowego, regionalnego i 

lokalnego. Zgodność założeń POŚ z dokumentami wyższego szczebla gwarantuje, że podejmowane 

działania będą uporządkowane i spójne na poziomie lokalnym i regionalnym. Nawiązanie do celów 

strategicznych wyższego poziomu powoduje, że zaplanowane w POŚ działania nie są przypadkowe, 

lecz służą osiągnięciu celów długoterminowych będących kontynuacją jednorodnej polityki 

strategicznej i ekologicznej.  

W nowym systemie do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których 

prowadzona jest polityka rozwoju, należą:  

 Długookresowa Strategia rozwoju kraju – DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), 

określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długo-

okresowej.  

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – ŚSRK (Średniookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju 2020) – najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający 

najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne 

rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do 

sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.  

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ);  

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG);  

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku);  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020;  

 Polityka energetyczną Polski do 2030 roku.  

Dokumenty sektorowe takie jak: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce;  

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;  

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014;  

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów;  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020;  

 Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny 2014–2020;  

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan 

działań na lata 2014–2020;  

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (KLIMADA) 

Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym, takie jak:  
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 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,  

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 

2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027  

 Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych;  

 Program małej retencji wodnej dla województwa mazowieckiego;  

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011–2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018r.;  

 Program ochrony środowiska dla Powiatu Siedleckiego  na lata 2016-2019 z perspektywą na 

lata 2020-2023 

 Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiegona lata 2015-2020 

Poniżej przedstawiono główne cele i założenia polityki środowiskowej wpisane w 

szereg dokumentów strategicznych i programowych, do których nawiązuje niniejszy POŚ.  

3.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Fala Nowoczesności 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Paprotnia wpisuje się w następujące cele środowiskowe 

ujęte w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju:  

 

Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska”: 

 Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,  

 Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,  

 Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,  

 Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,  

 Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,  

 Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

Cel 8: „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i 

pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych”: 

 Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,  

 Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc 

pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta,  

 Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-

spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

 Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój 

miast.  

Cel 9: „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski”: 

 Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

3.2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Celem Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (ŚSKR) jest wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i 

zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności. 

Wyznaczone w niniejszym POŚ obszary, cele i kierunki interwencji są zgodne są z następującymi 
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celami środowiskowymi ŚSRK 2020: 

 

Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne państwo: 

 Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem:  

- Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5 – Zapewnienie ładu przestrzennego,  

 Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela:  

- Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. – Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,  

Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka 

 Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. – Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora 

rolno-spożywczego,  

 Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. – Upowszechnienie wykorzystania technologii 

cyfrowych,  

 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,  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. – Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. – Poprawa stanu środowiska,  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. – Adaptacja do zmian klimatu, 

 Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. – Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze 

transportowym,  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń  

transportowych,  

- Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. – Udrożnienie obszarów miejskich,  

Obszar strategiczny III Spójność społeczna i terytorialna 

 Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych  

- Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. – Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych,  

 Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych  

- Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. – Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i 

finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach,  

- Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. – Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich,  

- Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. – Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków 

regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich,  

- Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. – Zwiększenie spójności terytorialnej 

3.3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

Dokument uszczegóławia zapisy Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w dziedzinie 

energetyki i środowiska oraz stanowi wytyczne dla Polityki energetycznej Polski. Celem głównym 

Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest zapewnienie wysokiej jakości życia 

obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce 

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Celami środowiskowymi 

BEiŚ są:  
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Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

 Kierunek interwencji 1.1. – Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,  

 Kierunek interwencji 1.2. – Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i 

deficytem wody, 

 Kierunek interwencji 1.3. – Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym 

wielofunkcyjna gospodarka leśna,  

 Kierunek interwencji 1.4. – Uporządkowanie zarządzania przestrzenią,  

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 

energię 

 Kierunek interwencji 2.1. – Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,  

 Kierunek interwencji 2.2. – Poprawa efektywności energetycznej,  

 Kierunek interwencji 2.6. – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,  

 Kierunek interwencji 2.7. – Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,  

 Kierunek interwencji 2.8. – Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów 

wykorzystujących paliwa alternatywne, 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

 Kierunek interwencji 3.1. – Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,  

 Kierunek interwencji 3.2. – Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na 

cele energetyczne,  

 Kierunek interwencji 3.3. – Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,  

 Kierunek interwencji 3.4. – Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych,  

 Kierunek interwencji 3.5. – Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy 

3.4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki” bezpośrednio wpisuje się w priorytet unijnej 

strategii rozwoju „Europa 2020”, którym jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający 

włączeniu społecznemu. Poszczególne działania ujęte w „Strategii” przyczynią się bezpośrednio do 

realizacji celów „Europy 2020”. Cel główny „Strategii” to wysoce konkurencyjna gospodarka 

(innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. Przez gospodarkę konkurencyjną należy 

rozumieć taką gospodarkę, która w relacji do innych krajów (UE, OECD) utrzyma lub osiągnie 

wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz doprowadzi do szybkiego zwiększenia 

poziomu życia obywateli. Celami środowiskowymi „Strategii…” wpisującymi się w niniejszy POŚ są:  

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki 

 Kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i 

innowacyjnych  

- Działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym 

potencjale wzrostu,  

- Działanie 1.2.4. – Wspieranie różnych form innowacji,  

- Działanie 1.2.5. – Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii w 

gospodarce (w tym technologii środowiskowych),  

 Kierunek działań 1.3. – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin 

publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki  
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- Działanie 1.3.2. – Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych,  

 

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

 Kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną 

ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,  

- Działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz 

zrównoważonej polityki przemysłowej,  

- Działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,  

- Działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii 

środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych 

(CTW),  

- Działanie 3.1.4. – Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, w 

szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,  

 Kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 

projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia 

- Działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,  

- Działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury 

3.5. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku 

Jest to średniookresowy dokument planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu 

zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Wskazano w nim cele oraz kierunki rozwoju 

transportu w taki sposób, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było osiągnięcie celów założonych w 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

(SRK 2020). Transport jest wskazany jako jeden z najistotniejszych czynników wpływających na 

rozwój gospodarczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność 

społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju. 

Główny cel Strategii Rozwoju Transportu odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu 

transportowego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową (jak i wykreowania sprzyjających 

warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów 

przewozowych. 

Wyznaczone obszary, cele i kierunki interwencji POŚ wpisują się w następujące cele środowiskowe 

wskazane w Strategii Rozwoju transportu do 2020 roku:  

Cel strategiczny 1. - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

 Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,  

 Cel szczegółowy 4. – Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.  

3.6. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–

2020 

Głównym celem opracowania Strategii jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów 

wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres 

interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. W Strategii tej 

określono cel główny, którym jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne 

wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju 

kraju, który będzie realizowany w oparciu o następujące cele środowiskowe powiązane z niniejszym 

POŚ: 
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Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 

dostępności przestrzennej  

 Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i 

wodne na obszarach wiejskich  

- Kierunek interwencji 2.1.1. – Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 

elektrycznej,  

- Kierunek interwencji 2.1.2. – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 

- Kierunek interwencji 2.1.3. – Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,  

- Kierunek interwencji 2.1.4. – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, 

- Kierunek interwencji 2.1.5. – Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

- Kierunek interwencji 2.1.6. – Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,  

 Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową 

obszarów wiejskich  

- Kierunek interwencji 2.2.1. – Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i 

kolejowej,  

- Kierunek interwencji 2.2.2. – Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg 

regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad,  

- Kierunek interwencji 2.2.3. – Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu 

kołowego i kolejowego,  

 Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich  

- Kierunek interwencji 2.5.1. – Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej 

zagrożenia naturalne,  

Cel szczegółowy 3: Bezpieczeństwo żywnościowe  

 Priorytet 3.2. – Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno ‐  

spożywczych  

- Kierunek interwencji 3.2.2. – Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów rolno ‐  

spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz 

tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów oraz produktów rybnych,  

 Priorytet 3.4. – Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów  

w zakresie produkcji rolno ‐  spożywczej i zasad żywienia  

- Kierunek interwencji 3.4.3. – Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na  

zmiany wzorców produkcji i konsumpcji,  

Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  

 Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich  

- Kierunek interwencji 5.1.1. – Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych 

ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,  

- Kierunek interwencji 5.1.2. – Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i 

środkami ochrony roślin,  

- Kierunek interwencji 5.1.3. – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa 

i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej,  

- Kierunek interwencji 5.1.4. – Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości 

materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

- Kierunek interwencji 5.1.5. – Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego i 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie,  
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 Priorytet 5.2.- Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu 

przestrzennego  

- Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,  

- Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne,  

- Kierunek interwencji 5.2.3. – Racjonalna gospodarka gruntami,  

 Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w 

przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji)  

- Kierunek interwencji 5.3.1. – Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu,  

- Kierunek interwencji 5.3.2. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i całym 

łańcuchu rolno - żywnościowym,  

- Kierunek interwencji 5.3.3. – Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej 

w rolnictwie,  

- Kierunek interwencji 5.3.4. – Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów 

wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu,  

- Kierunek interwencji 5.3.5. – Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych 

klimatowi wśród konsumentów i producentów rolno ‐  spożywczych, 

 Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich  

- Kierunek interwencji 5.4.1. – Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych,  

- Kierunek interwencji 5.4.2. – Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych 

katastrofami naturalnymi,  

- Kierunek interwencji 5.4.3 – Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska 

oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa,  

- Kierunek interwencji 5.4.4. – Wzmacnianie publicznych funkcji lasów,  

 Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

- Kierunek interwencji 5.5.1. – Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni 

produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,  

- Kierunek interwencji 5.5.2. – Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań w 

zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

3.7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie 

Określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Wyznacza też zasady i 

mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji działań 

obu szczebli. Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. 

potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – 

wzrostu, zatrudnienia i spójności. Celami środowiskowymi „Krajowej strategii rozwoju 

regionalnego…” wpisującymi się w niniejszy POŚ są:  

Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów  

 Kierunek działań 1.1. – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i 

integracja ich obszarów funkcjonalnych  

- Działanie 1.1.1. – Warszawa – stolica państwa,  

- Działanie 1.1.2. – Pozostałe ośrodki wojewódzkie,  

 Kierunek działań 1.2. – Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i 

zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi  

- Działanie 1.2.1. – Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów,  

- Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych,  

- Działanie 1.2.3. – Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich,  
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 Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne  

- Działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na 

zagrożenia naturalne,  

- Działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału 

dziedzictwa kulturowego 

Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych  

 Kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu 

mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe  

- Działanie 2.2.3. – Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych,  

- Działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska,  

 Kierunek działań 2.3. – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze,  

 Kierunek działań 2.4. – Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów 

przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE,  

 Kierunek działań 2.5. – Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na 

obszarach o najniższej dostępności, 

3.8. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego 

rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz 

zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 

Wyznaczone w POŚ obszary interwencji, cele i kierunki wpisują się w następujące cele środowiskowe 

Polityki energetycznej Polski do 2030 r.: 

Kierunek – poprawa efektywności energetycznej  

 Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,  

 Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-

15,  

Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii  

 Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i 

kierunków dostaw gazu ziemnego,  

Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła  

 Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku 

technologii,  

Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej  

 Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom 

warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych 

technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa 

jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji 

i likwidacji elektrowni jądrowych,  
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Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw  

 Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,  

 Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,  

 Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie 

doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 

różnorodność biologiczną,  

 Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa,  

 Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach,  

Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii  

 Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to 

przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen,  

Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko  

 Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego,  

 Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,  

 Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych,  

 Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w 

gospodarce, 

 Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

3.9. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 

Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym zasady kształtowania polityki przestrzennej 

przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby 

postępowania w sprawach przeznaczania terenów jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym [8].  Plan jest aktem planowania, określającym zasady organizacji przestrzennej 

województwa. Określa on podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i 

wzajemne relacje. Formułuje on kierunki polityki przestrzennej, które wraz z uwarunkowaniami 

przestrzennymi uwzględnia się w programach rozwoju i programach operacyjnych województwa. Plan 

jest elementem regionalnego planowania strategicznego; jego ustalenia stanowią transpozycję na układ 

przestrzenny ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W systemie planowania 

przestrzennego pełni on funkcję koordynacyjną między planowaniem krajowym, a planowaniem 

miejscowym.  

Sposób realizacji wizji przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego 

wskazują zdefiniowane polityki przestrzenne. Odpowiednio dla przyjętego modelu struktury 

funkcjonalno-przestrzennej oraz uwzględniając cele rozwoju wyrażone w strategii województwa, 

polityka przestrzenna została rozpisana na dziewięć polityk adresowanych do wybranych obszarów 

tematycznych i terytoriów. Są to:  

1) Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa;  

2) Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych;  
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3) Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa;  

4) Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej;  

5) Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa 

publicznego;  

6) Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;  

7) Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów 

środowiska;  

8) Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej;  

9) Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa. 

 

Niniejszy POŚ uwzględnia kierunki rozwoju i zagospodarowania województwa mazowieckiego, jakie 

zostały nakreślone w przyjętych politykach przestrzennych. Przyjęte cele, kierunki interwencji oraz 

zadania wynikają bezpośrednio lub pośrednio z przyjętych założeń i są zgodne z Planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.  

3.10. Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego 

Celem nadrzędnym wojewódzkiego Programu Ochrony środowiska na lata 2011-2014 z perspektywą 

do 2018 roku jest „Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”. Celami 

środowiskowymi tego dokumentu, które wpisują się w założenia niniejszego POŚ są: 

Obszar priorytetowy I - poprawa jakości środowiska  

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla 

ozonu do 2020 r.  

 Poprawa jakości wód.  

 Racjonalna gospodarka odpadami.  

 Ochrona powierzchni ziemi.  

 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.  

Obszar priorytetowy II – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.  

 Efektywne wykorzystanie energii.  

 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.  

Obszar priorytetowy III – ochrona przyrody 

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Ochrona walorów przyrodniczych.  

 Zwiększenie lesistości.  

 Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.  

Obszar priorytetowy IV - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Przeciwdziałanie poważnym awariom.  

 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.  

 Ochrona przed powodzią i suszą.  

 Ochrona przeciwpożarowa.  
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Obszar priorytetowy V - edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza.  

 Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.  

Zagadnienia systemowe.  

Cele średniookresowe do 2018 r.:  

 Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego.  

 Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

3.11. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 

Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie 

dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, 

generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży 

średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. Celami środowiskowymi Strategii są: 

Obszar działań: Przestrzeń i transport 

 Cel rozwojowy: Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego 

Obszar działań: Środowisko i energetyka 

 Cel rozwojowy: Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię 

przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska 

Obszar działań: Kultura i dziedzictwo 

 Cel rozwojowy: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów 

środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

3.12.  Program Ochrony Środowiska dla powiatu Siedleckiego 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 

2020-2023”, stanowi dokument programowy określający zadania w zakresie ochrony środowiska na 

terenie powiatu. Pożądanym kierunkiem rozwoju powiatu siedleckiego jest tzw. rozwój zrównoważony, 

przez który rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń. Przyjętymi celami środowiskowymi w Programie Ochrony Środowiska dla 

powiatu siedleckiego, do których nawiązuje niniejszy POŚ są: 

1. Klimat i powietrze atmosferyczne: 

Cele: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

2. Zagrożenia hałasem   

      Cele: Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego i poprawa jakości dróg na terenie Powiatu 

Siedleckiego 

3. Pola elektromagnetyczne  

    Cele: Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm 

4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Cele: Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAPROTNIA NA LATA 

2018-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU 2017 

 

27 

 

5. Zasoby geologiczne, gleby 

Cele: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą  

6. Zasoby naturalne 

Cele: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem róznorodnosci biologicznej 

oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody 

7. Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

Cele: Przeciwdziałanie wystąpieniu awarii i ekstremalnych zagrożeń dla środowiska 

3.13. Strategia rozwoju powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 

2025 r.  

W strategii rozwoju powiatu siedleckiego na lata 2015-2020 określono cele środowiskowe do 

których nawiązuje niniejszy POŚ:  

 

Przestrzeń i transport 

 Cel rozwojowy: Rozwój i usprawnienie układu komunikacyjnego na terenie Powiatu 

Środowisko i energetyka  

 Cel rozwojowy: . Wsparcie w modernizacji i rozbudowie sieci energetycznych oraz poprawa 

infrastruktury przesyłowej Promocja idei produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 Cel rozwojowy: Podniesienie potencjału społecznego i edukacyjnego mieszkańców powiatu 

siedleckiego. 

Turystyka  

 Cel rozwojowy: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 Cel rozwojowy: Promocja i ochrona walorów turystycznych Powiatu 
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4. Tło i uwarunkowania "Programu Ochrony Środowiska" 

4.1. Wstęp  

 

Gmina jest jednostka samorządu terytorialnego, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako 

organ kreujący politykę ochrony środowiska na własnym obszarze. Władze samorządowe staja się 

świadome faktu, iż będąc kluczowa strona w działaniach dotyczących ochrony środowiska, mogą 

wpływać na jakość środowiska terenów przez siebie administrowanych. Do najważniejszych 

zadań gminy w zakresie ochrony środowiska jest planowanie przedsięwzięć służących jej 

poprawie. Działania te oprócz środków własnych gminy są wspierane dodatkowo z fundusz 

ochrony środowiska.Polityka ochrony środowiska każdej gminy zależy zarówno od specyfiki 

danego obszaru (warunki naturalne, stan środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny itp.). jak i 

od szeregu czynników zewnętrznych, które warunkują kierunki działań. Zatem bardzo istotną rolę 

w procesie definiowania polityki ekologicznej pełnią zapisy zawarte zarówno w dokumentach 

polityki ekologicznej państwa (i pokrewnych), jak i uwarunkowania wynikające z integracji z 

Unią Europejska. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , póz.627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. z poźn. zm.). Wytycza ona 

podstawowe zasady polityki ochrony środowiska, pełniąc w tym zakresie rolę swego rodzaju 

ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa ochrony środowiska.  

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek dostosowania się do 

norm przez nią przyjętych, także w zakresie ochrony środowiska.  

 Strategia UE -przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r. 

 Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju- przyjęty przez Radę Europejską z dnia 

26 czerwca 2006 r.  

 Pakiet Energetyczno-Klimatyczny- przyjęty 17 grudnia 2008 r.  

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) – perspektywa do 2020 

r.Należy podkreślić, że dokumenty na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim 

uwzględniają szereg zobowiązań międzynarodowych związanych z wdrażaniem 

Dyrektyw UE, a także są spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi. W 

związku z czym dokumenty szczebla lokalnego, takie jak programy ochrony środowiska 

dla gmin są zgodne z poniższymi dokumentami wyższego rzędu. 

4.2. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej województwa 

 

Podstawowe uwarunkowania zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska, wynikają z 

następujących dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego: 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2018; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

4.3. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej powiatu 

 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na 

lata 2020-2023r. 

 Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 –2020 z perspektywą do 2025 r. 
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4. Ocena dotychczasowych działań 

Tabela1.  Podjęte zadania i efekty obowiązujące w POŚ na lata 2004-2016 

CEL PODJĘTE ZADANIA  EFEKT 

 
 
Poprawa jakości 
powietrza 
atmosferycznego 
 
 

 Termomodernizacja 

budynków, 

 Modernizacja lub wymiana 

źródeł ciepła 

 Udział w inwestycjach 

dotyczących wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii 

 Małe uprzemysłowienie 

pozytywnie wpływa na stan 

powietrza, 

 Zainstalowano na terenie gminy 

226 zestawów instalacji 

solarnych 

 

 
 
Poprawa jakości wód 
podziemnych i 
powierzchniowych 
 
 
 

 Budowa i rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej 

 Rekultywacja silnie 

zanieczyszczonych 

zbiorników wodnych 

 Od 2013 działa oczyszczalna 

ścieków w miejscowości 

Hołubla o maksymalnej 

przepustowości 700 m
3
/dobę, 

do której zalicza się 6 

miejscowości gminnych 

 Trwająca budowa sieci 

kanalizacyjnej, z przyłączami, 

wykonanych zostało 330 

przyłączy sanitarnych 

 
 
Poprawa stanu czystości 
terenów i zapobieganie 
zanieczyszczeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selektywna zbiórka 

odpadów 

 Zmniejszanie ilości 

produkowanych odpadów, 

 Kształtowanie świadomości 

i budzenie zainteresowań 

mieszkańców, 

 umożliwienie mieszkańcom  

gminy rozwinięcia 

praktycznych umiejętności, 

podejmowania decyzji, 

które przyczynią się do 

korzystnego wpływu na 

stanu środowiska, zarówno 

w skali lokalnej jak i 

globalnej 

 podniesienie świadomości 

młodych ludzi i zwrócenie 

ich uwagi na potrzeby 

ochrony środowiska 

naturalnego, oraz 

zachowania jej w 

nienaruszonym stanie, 

 kształtowanie świadomości 

ekologicznej poprzez foldery 

dostarczane do każdego 

mieszkańca, warsztaty  i 

szkolenia, konkursy, wycieczka, 

wystawy prac, 

 organizowanie Lokalnego Dnia 

Ekologii, Akcji Sprzątania 

Świata, 

 Edukacja mieszkańców gminy 

Paprotnia- program wspierania 

edukacji ekologicznej poprzez 

propagowanie działań 

podnoszących świadomość 

ekologiczna społeczeństwa 

 
 
Zachowanie rodzimego 
bogactwa przyrodniczego 
i walorów 
krajobrazowych 

 Odbudowa, modernizacja 

zbiorników wodnych 

 Wspieranie rolnictwa 

ekologicznego 

 wizualne walorów gminy 

 Poprawa bezpieczeństwa  

Źródło: Raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Paprotniana lata 2004-2015” 
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5. Charakterystyka Gminy Paprotnia 

5.1. Położenie  

Gmina Paprotnia położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej 

części powiatu siedleckiego. Od Siedlec – miasta powiatowego dzieli ją ok. 20 km, a od 

Warszawy ok. 120 km. 

Położenie Administracyjne i geologiczne  

Gmina graniczy: 

- od północy z gminą Repki, 

- od wschodu z gminami: Korczew i Przesmyki, 

- od południa z gminą Mordy, 

- i od zachodu z gminami Suchożebry i Bielany; 

 

 
Rysunek 1. Położenie Gminy Paprotnia 

Źródło: http://paprotnia.pl/?page_id=559 

 

Powierzchnia Gminy wynosi 81,43 km
2
, co stanowi ok. 5,08 % obszaru powiatu siedleckiego. Gęstość 

zaludnienia wynosi 33 osoby/km
2
. Gmina obejmuje grunty 22 sołectw: Czarnoty, Grabowiec, Hołubla, 

Kaliski, Kobylany–Kozy, Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, Paprotnia, Pliszki, Pluty, 

Podawce, Rzeszotków, Skwierczyn Lacki, Stare Trębice, Stasin, Strusy, Trębice Dolne, Trębice 

Górne, Uziębły. 

http://paprotnia.pl/?page_id=559
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Rysunek 2. Gmina Paprotnia 

Źródło: http://wikimedia.org 

 

Główną miejscowością gminy jest położona centralnie Paprotnia. Miejscowość ta stanowi główny 

ośrodek administracyjno-usługowy. Ośrodkiem wspomagającym jest miejscowość Hołubla. 

5.2. Demografia 

 

Gminę Paprotnia zamieszkują 2673 osoby: 1267 kobiety i 1406 mężczyzn (stan na 31.XII.2015). 

Najwięcej ludności liczy sołectwo Hołubla - ok. 600 mieszkańców.  

W najmniejszym sołectwie Pliszki – mieszka zaledwie ok. 40 osób. 

 
Rysunek 3. Zmiana liczby ludności Gminy Paprotnia w latach 1995-2015 z linią trendu 

do 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Liczba ludności Gminy Paprotnia wykazuje stałą - wyraźnie spadkową tendencję. W latach 1997-2015 

liczba ludności w Gminie zmalała o 206 osób, rocznie średnio zmniejszała się o 10 osób. Zgodnie z tą 

tendencją w roku 2020 w Gminie będzie zamieszkiwać prawdopodobnie ok. 2585 osób (± 30).    
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Rysunek 4. Podział ludności Gminy według grup wiekowych w roku 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jeśli chodzi o podział ludności według grup ekonomicznych to najliczniejsza jest grupa mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym nieznacznie przewyższa liczbę 

ludności w wieku poprodukcyjnym. Tendencja zmian jest niekorzystna dla rozwoju Gminy – w 

następnych latach będzie zwiększać się (procentowo) grupa osób w wieku poprodukcyjnym, przy 

spadku udziału pozostałych grup.  

5.3. Sytuacja Gospodarcza 

Głównym zajęciem i podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców Gminy Paprotnia jest rolnictwo 

indywidualne. W działalności pozarolniczej, wg danych GUS z 2013 roku  

w Gminie było zarejestrowanych ogółem 128 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 117 w 

sektorze prywatnym. Szczegółowy podział na sektory według klasyfikacji PKD 2007 zestawiono w 

tabeli poniżej.   

Tabela 2. Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 

Sektor Liczba 
podmiotów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 19 

C Przetwórstwo przemysłowe 13 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

1 

F Budownictwo 23 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

26 

H Transport i gospodarka magazynowa 7 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 7 
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zabezpieczenia społeczne 

P Edukacja 8 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 

S  
TU 

Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby, Organizacje i zespoły eksterytorialne. 

3 

 Razem 128 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Najliczniej reprezentowanym sektorem gospodarki w Gminie Paprotnia jest sektor handlowy. Działa 

w nim 26 jednostek gospodarczych co stanowi 20% wszystkich podmiotów gminy. Największymi 

skupiskami placówek handlowych i usługowych są miejscowości Hołubla i Paprotnia.  

Na drugim miejscu uplasował się sektor budowlany – 23 podmioty (18%), a na trzecim rolnictwo – 19 

jednostek gospodarczych (15%). Pozostałe sektory oprócz przetwórstwa przemysłowego (13) nie 

przekraczają liczby 10 podmiotów. 

 

Większe  przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy: 

 zakład drobiarski w Stasinie 

 ferma indyków w Nasiłowie 

 fermy indyków w Strusach 

 tartaki w Trębicach Dolnych i Podawcach 

 stolarnie w Paprotni i Hołubli 

 kurniki w Uziębłach 

 stacja paliw w Hołubli 

5.4. Gospodarka Wodno- Ściekowa 

Operatorem systemu wodno-kanalizacyjnego na ternie Gminy Paprotnia jest Związek Komunalny 

„Paprotnia”. Mieszkańcy Gminy Paprotnia korzystają z wodociągów zbiorowych zasilanych ze stacji 

wodociągowej w Paprotni. Źródłem wody dla wodociągu „Paprotnia” jest ujęcie wód głębinowych (3 

studnie) o zasobach kategorii „ B” 180 m³/godz.. 

 

Tabela 3. Gospodarka wodociągowa w Gminie Paprotnia w roku 2015 

Parametry  Wartość 

Długość czynnej sieci rozdzielczej, km 54,7 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania, szt. 

670 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, os. 2334 

Woda dostarczana gospodarstwom domowym, dam3 127,7 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych, ogółem na 1 mieszkańca, m3 47,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy i GUS 

 

Na terenie Gminy Paprotnia została wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

średniej wydajności 600 m
3
/dobę typu BIO-PAK. Oczyszczalnia jest dostosowana do odbioru ścieków 
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ze wszystkich miejscowości Gminy oraz podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu 

drobiarskiego w Stasinie. Położona sieć instalacji sanitarnej w miejscowościach Stasin, Hołubla, 

Paprotnia, Podawce, Grabowiec ma długości 20km i odbiera ścieki od330gospodarstw domowych. 

 

Tabela 4. Gospodarka ściekowa w Gminie Paprotnia w roku 2015 

Parametry Wartość 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, km 20 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, szt. 330 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej, os. 1366 

Ścieki odprowadzane, dm
3
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy i GUS 

5.5. Gospodarka Odpadami komunalnymi 

 

Na terenie Gminy Paprotnia istnieje zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych. Z dniem 

1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Odbiór 

odpadów odbywa się w systemie pojemnikowym/workowym  bezpośrednio z posesji. Po 

przeprowadzonym przetargu operatorem systemu odbioru odpadów na terenie Gminy w latach 2016-

2018 jest PUK SERWIS Sp. z o. o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce. Odpady komunalne deponowane 

są na składowisku odpadów zlokalizowanym w Woli Suchożebrskiej, gmina Suchożebry. Prawnym 

właścicielem składowiska jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach. ZUO jest 

Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

Zbiórka odpadów segregowanych i niesegregowanych  z terenu Gminy Paprotnia odbywa się według 

harmonogramu ustalanego corocznie przez operatora systemu odbioru odpadów.  

Na terenie Gminy Paprotnia nie są prowadzone składowiska ani inne instalacje związane ze zbiórką i 

przetwarzaniem odpadów. Gmina nie przewiduje żadnych działań w tym zakresie.  

Zmieszane odpady zebrane w ciągu 2015 roku w Gminie Paprotnia wynosiły ogółem 72,72 ton. 

Poszerzająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa, oraz bezpośrednia motywacja finansowa, 

wynikająca z niższych kosztów, skutkuje wzrostem segregacji odpadów komunalnych. 

5.6.  Infrastruktura drogowa i transportowa 

 

Gmina Paprotnia posiada dosyć dobry układ komunikacji drogowej, który tworzą drogi powiatowe i 

gminne. Zapewniają one mieszkańcom Gminy połączenie z Siedlcami i Sokołowem Podlaskim oraz 

wewnątrzgminne. Mieszkańcy Gminy korzystają z komunikacji autobusowej realizowanej przez PKS 

Siedlce, PKS Sokołów Podlaski oraz przewozów pojazdami prywatnymi.  

Strategiczne znaczenie dla gminy mają następujące drogi powiatowe: 

- nr 36350 relacji Siedlce – Paprotnia – Korczew, realizująca powiązania z miastem i gminą Siedlce 

oraz gminami: Mordy, Suchożebry i Korczew; 

- nr 36165 relacji Sokołów Podlaski – Paprotnia realizująca powiązania z miastem i gminą Sokołów 

Podlaski oraz gminami Bielany i Repki. 

Przez obszar Gminy nie przebiega żadna linia kolejowa. 

Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi 98,7 km, w tym 61,6 km  

o nawierzchni asfaltowej. Drogi powiatowe to 48,7 km, a drogi gminne – 50 km. Wskaźnik gęstości 

dróg publicznych na terenie Gminy wynosi 121 km na 100 km2. 
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5.7.  Zaopatrzenie w ciepło, gaz, energię elektryczną 

 

Przez teren Gminy Paprotnia przebiega kilka ponadlokalnych linii elektroenergetycznych, które 

realizują infrastrukturalne połączenia zewnętrzne z gminami sąsiednimi. Pracują one w systemie sieci 

dystrybucyjnych stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon 

Energetyczny Siedlce łącząc się z sieciami sąsiednich Oddziałów PGE Dystrybucja. Są to: 

a) tranzytowa, jednotorowa dystrybucyjna linia wysokiego napięcia 110 kV Siedlce – Siemiatycze 

(woj. podlaskie) wiążąca sieci 110 kV Oddziału Warszawa i Oddziału Białystok, 

b) sieć ponadlokalnych dystrybucyjnych linii średniego napięcia 15 kV dostarczających energię 

elektryczną na teren Gminy Paprotnia ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych w Siedlcach, Sokołowie 

Podlaskim (stacje PGE Dystrybucja Oddział Warszawa) i Łosicach (stacja PGE Dystrybucja Oddział 

Lublin). 

Gmina nie posiada zorganizowanego centralnego systemu ciepłowniczego. Budynki ogrzewane są 

indywidualnie. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dominują kotłownie węglowe. Obecnie 

ok. 58% gospodarstw posiada centralne ogrzewanie. System grzewczy wyposażony w centralne 

ogrzewanie jest dużo bardziej dogodny w użytkowaniu oraz znacznie bardziej sprawny niż ogrzewanie 

tradycyjne oparte o piece. (wykorzystywane są w tym celu takie paliwa jak węgiel kamienny, drewno i 

odpady drzewne, rzadziej olej opałowy, gaz płynny, energię elektryczną), większość mieszkańców 

Gminy zaopatrywana jest w ciepło w ten sposób. 

Gmina nie ma obecnie możliwości korzystania z gazu ziemnego.  

5.8. Odnawialne źródła energii 

 

Możliwość eksploatacji i rozwój ekologicznych źródeł energii jest szansą dla województwa 

mazowieckiego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także stwarza możliwość poprawy 

zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie w 

województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych 

źródeł energii (OZE) może przyczynić się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynąć na 

oszczędność energii i zwiększenie efektywności energetycznej. 

Wśród mieszkańców Gminy Paprotnia z roku na rok wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami 

energii, głównie na potrzeby cieplne budynków. 

Montaż tego typu urządzeń wiąże się z dość wysokimi nakładami na etapie inwestycyjnym, 

natomiast w fazie eksploatacji pozwala na duże oszczędności na opłatach za energię, w 

porównaniu do powszechnie stosowanych źródeł ciepła opalanych węglem, olejem czy 

gazem. Ze względu na coraz atrakcyjniejsze ceny urządzeń grzewczych bazujących na 

odnawialnych źródłach energii oraz dodatkowo szerokich możliwościach współfinansowania 

takich inwestycji np. z WFOSiGW oraz funduszy Unii Europejskiej, prognozuje się, że gmina 

będzie podejmowała działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do wyposażenia 

budynków mieszkalnych w urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach energii. 

 

5.8.1. Energia wiatru 

 

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, należy uznać za 

wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary: 

• wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody, 
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• projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary wytypowane w ramach tworzenia 

Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, 

• tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 

• tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, 

cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo-pałacowych i 

parkowo-dworskich, 

• tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania. 

5.8.2. Energia wody 

 

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, 

nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym 

koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Ich 

zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów 

rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić 

niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, 

niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody 

hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że 

niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni. Lokalizacja Gminy Paprotnia, 

brak rzek uniemożliwia czerpanie energii z wody. 

5.8.3. Biomasa 

 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny 

produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi 

i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład 

biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Ustawa o biokomponentach i paliwach 

ciekłych definiuje biomasę jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 

które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 

leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają 

biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze” (Art. 2 ust. 1 pkt. 2). 

Obecnie ocenia się, że biomasa jest źródłem energii odnawialnej o największym potencjale do 

wykorzystania w Polsce. 

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury 

rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem 

ograniczonym. Przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie 

jednak zagrożenie dla różnorodności biologicznej i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych. Do 

biomasy zaliczamy: 

• uprawy energetyczne roślin (wierzba energetyczna, miskant chiński, miskant olbrzymi, palczatka 

Gererda, proso rózgowate, spartina preriowa itd.), 

• odpady drzewne w leśnictwie (kłody, chrust, korzenie, kora, trzciny), 

• odpady przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego, makulatura, 

• odpady występujące w produkcji rolniczej (np. łęty ziemniaczane i roślin strączkowych), 

• odpady przemysłu rolno-spożywczego (z cukrowni, gorzelni, olejarni, browarów), 

• odpady produkcji zwierzęcej (odchody, gnojownica, obornik), 
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• odpady organiczne z gospodarstw domowych, 

• odpady komunalne: osady oczyszczalni ścieków, śmieci (części organiczne). 

Barierą w wykorzystywaniu biomasy może być jej mała masa właściwa nieprzetworzonych 

surowców, co niesie za sobą wysokie koszty transportu od miejsca produkcji (wysokie koszty 

pozyskiwania jednostki masy) do miejsca wykorzystania (koszty transportu). Problem ten może być 

rozwiązany poprzez lokalne wykorzystanie biomasy w instalacjach rozproszonych bądź poprzez 

konwersję (zgazowywanie, pirolizę, karbonizację) na paliwo o lepszych właściwościach transportowo-

energetycznych (biogaz, paliwo ciekłe lub stałe). 

5.8.4. Biogaz 

 

Prawo energetyczne definiuje biogaz rolniczy jako „paliwo gazowe otrzymywane w procesie 

fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 

odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów 

pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców 

pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów” (Art. 3 ust. 20a). Biogaz może być 

również wytwarzany podczas fermentacji anaerobowej bądź rozpadu gnilnego ścieków i odpadów 

komunalnych. 

Ze względu na rolniczy charakter Gminy Paprotnia można wnioskować, że dysponuje potencjałem w 

zakresie wykorzystania biomasy i biogazu. Wg mapy obszarów preferowanych do rozwoju 

biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim, w całym Powiecie Siedleckim istnieją duże 

możliwości do rozwoju tego typu instalacji. Spowodowane jest to występowaniem dużej koncentracji 

hodowli zwierzęcej na tym terenie. 

Opłacalność budowy biogazowi zależy również od dodatkowych czynników, m.in. bliskiego 

sąsiedztwa licznych ferm w stosunku do planowanej biogazowni, dużej koncentracji zakładów 

surowcowego przetwórstwa rolnego, spożywczego albo rzeźni, a także zapewnienia odpowiedniego 

zbytu ciepła lub energii elektrycznej. Na terenie Gminy Paprotnia  w chwili obecnej nie funkcjonują 

biogazownie, ani nie są prowadzone uprawy roślin energetycznych.  

5.8.5. Energia geotermalna 

 

W chwili obecnej na terenie Gminy Paprotnia energia ze źródeł geotermalnych nie jest 

wykorzystywana.  

5.8.6. Energia słoneczna 

 

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc w energię: 

• cieplną – za pomocą kolektorów; 

• elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych. 

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do 

specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie 

sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Ogniwa fotowoltaiczne mogą być wykorzystane do 

zasilania znaków ostrzegawczych przy drogach i reklam. Na terenach o silnej koncentracji zabudowy 

mogą zostać zamontowane na dachach budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności 

publicznej, natomiast na terenach niezagospodarowanych – mogą powstać farmy fotowoltaiczne. 

Gmina Paprotnia położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba 

godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 36-38% i należy do 

największego w Polsce. Dlatego warunki dla rozwoju energetyki w tej części województwa 
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mazowieckiego są bardzo dobre. Oznacza to, że Gmina Paprotnia posiada bardzo wysoki potencjał w 

zakresie wykorzystania energii słonecznej na cele c.o. i c.w.u. 

Coraz wyższa dostępność preferencyjnych źródeł finansowania tego typu proekologicznych 

inwestycji, przyczynia się do ich popularyzacji i powszechniejszego zastosowania, także w 

budownictwie indywidualnym. 

W zakresie wykorzystania energii słonecznej, gmina Paprotnia wraz zgminą Przesmyki, Repki i 

Korczew realizowała projekt „Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza – energia solarna energią 

przyszłości”. Całkowita wartość projektu wyniosła 14,5 mln zł, w tym 10 mln zł pochodziło z 

dofinansowania unijnego. Mieszkańcy pokryli tylko 15 proc. kosztów 

instalacji urządzeń. Gminy w ramach projektu zakupiły i zainstalowały łącznie 1396 kolektorów 

słonecznych. Na terenie gminy Paprotnia zainstalowano 226 kolektorów. Kolektory umieszczone 

zostały na budynkach mieszkalnych z wyłączeniem tych, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza. Powstały dwa rodzaje instalacji – mniejsze dla gospodarstw domowych, w których 

mieszka mniej niż 4 osoby oraz większe dla domów, w których liczba mieszańców przekracza tą 

liczbę. Solary podgrzewają wodę użytkową maksymalnie do temperatury 96 st. C. Realizacja projektu 

pozwoliła na zaoszczędzenie 520 ton węgla rocznie. Projekt ten wpłynął m.in. na zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii, podniesienie konkurencyjności i nowoczesności 

regionu oraz wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. Montaż solarów zrealizowano w latach 2012-

2013, rozliczenie projektu nastąpiło w roku 2014. 

5.9.   Walory przyrodnicze 

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Paprotnia wynosi 1666,24 ha co stanowi  20,5% 

powierzchni całkowitej. Lasy publiczne Skarbu Państwa zajmują 34,24 ha, a w zarządzie Lasów 

Państwowych 29,66 ha. Grunty leśne prywatne obejmują 1632 ha. 

Największe, zwarte kompleksy leśne położone są we wschodniej części Gminy. Odznaczają się 

znaczną fragmentacją i wzajemną izolacją. Niektóre z nich są połączone naturalnymi, leśnymi 

korytarzami i na tyle duże, że wytworzyła się strefa wnętrza lasu, która zapewnia warunki egzystencji 

leśnych przedstawicieli fauny i flory. We wschodniej części Gminy występują lasy należące do wsi 

Łęczycki, Trębice, Łozy i Pluty, w części południowej leżą lasy wsi Hołubla, Stasin, Uziębły i Strusy, 

natomiast w zachodniej - duże kompleksy leśne tworzą lasy należące do wsi Czarnoty, Rzeszotków i 

Kobylany-Kozy. Lasy państwowe w postaci niewielkich kompleksów leśnych leżą wśród lasów 

chłopskich wsi Czarnoty, Stasin i Strusy. Na pozostałym obszarze Gminy lasy występują w postaci 

niewielkich powierzchniowo, rozproszonych kompleksów leśnych.  

Na terenie Gminy występują głównie lasy iglaste z przewagą sosny a jedynie w rejonach 

południowych występują lasy na siedliskach wilgotnych, w których dominuje olcha. 

W części północno-wschodniej położony jest Nadbużański Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Na 

terenie Gminy zajmuje on powierzchnię 11 ha, a otulina 314 ha. 

Do stosunkowo licznie występujących gatunków należy strumieniówka, rokitniczka, kokoszka wodna 

i cyraneczka. 

 

5.9.1. Formy ochrony przyrody 

 

Północno-wschodni skrawek gminy stanowi fragment   Lasu Tarmusińskiego wchodzącego w obręb 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pełni rolę lęgowisk ptaków wodnych i błotnych 

np. czajka, rycyka i kszyka. 
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Prawną ochroną objęte są następujące pomniki przyrody : głaz narzutowy(gnejs) we wsi Stasin,2 lipy 

drobnolistne i dąb szypułkowy we wsi Hołubią.  

5.10. Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 

5.10.1. ROLNICTWO 

 

Rolnictwo jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki Gminy Paprotnia, która kształtuje rozwój 

ekonomiczny tego terenu i jest źródłem utrzymania dużej części mieszkańców. Obecność Polski w 

strukturach UE stwarza ogromne możliwości, bowiem jedną z fundamentalnych zasad Wspólnoty jest 

swoboda przepływu towarów (w tym m.in. płodów rolnych, przetworów itp.), z drugiej zaś strony 

wymusza zmiany mające na celu podniesienie konkurencyjności rodzimej produkcji. Wszelkie zmiany 

w zakresie produkcji rolnej muszą uwzględniać aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. 

Dominującą funkcje w strukturze gospodarki gminy pełni rolnictwo w tym hodowla bydła mlecznego, 

trzody chlewnej i drobiu. 

Warunki do produkcji rolnej są zróżnicowane przestrzennie i ogólnie oceniane są jako dobre. 

Restrukturyzacja rolnictwa jest bardzo ważna, zarówno z punktu widzenia opłacalności produkcji 

rolniczej, jak i stanu środowiska. 

Struktura produkcyjna i infrastruktura rolnictwa dopasowywana jest do potrzeb regionalnego rynku 

zbytu. Ponadto, poza produkcją rolną, na obszarach wiejskich będzie się rozwijać turystyka, 

agroturystyka i rekreacja pod warunkiem budowy infrastruktury turystycznej oraz modernizacji i 

rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. 

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą: 

 optymalne wykorzystanie potencjału biologicznego gleb, poprzez dostosowanie rodzaju 

produkcji do jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zalesienie nieprzydatnych dla 

rolnictwa oraz zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych przekazywanych na inne cele, 

zwłaszcza gruntów wysokich klas bonitacyjnych, 

 podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych dzięki poprawie jakości produkcji rolniczej, 

 powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania 

nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia i gospodarowania 

obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji prac polowych, 

 wprowadzenie na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki, 

 rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w szczególności 

infrastruktury związanej z ochroną środowiska. 

5.10.2. PRZEMYSŁ 

 

Gmina charakteryzuje się słabym stopniem uprzemysłowienia. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 

ok. 120 podmiotów gospodarczych nie związanych z rolnictwem. W sektorze tym dominuje handel 

oraz usługi w zakresie budownictwa i transportu.  

Działalność przemysłowa emituje znaczne ilości zanieczyszczeń do środowiska, co powoduje jego 

znaczną degradację. Najczęściej obserwuje się pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego, wód 

powierzchniowych, powierzchni ziemi (gleby) i krajobrazu. Dodatkowo emitowany jest hałas oraz 

istnieje ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, przedsiębiorcy powinni ponosić całkowitą 

odpowiedzialność za podejmowane działania mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego. 

Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszczeń i przekształceń nie ograniczali się jedynie do naprawy 
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zaistniałych szkód i spełniania wymogów określonych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, 

ale zmierzali do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań. 

 

Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, usług i handlu 

proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju: 

 zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

 zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego, 

 zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego 

udziału terenów zielonych, 

 zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii 

energooszczędnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii 

odnawialnej, 

 zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi i 

środowiska. 

5.10.3. TRANSPORT 

 

Gmina Paprotnia posiada sieć dróg komunikacji kołowej odpowiadającej strukturze zagospodarowania 

przestrzennego i powiązaniem zewnętrznym. Drogi powiatowe, gminne i 

lokalne    realizują    przede    wszystkim    powiązania    komunikacyjne    wewnątrz    gminy    z 

miejscowościami w gminach ościennych. 

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym 

danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, który w ostatnich latach nie idzie w parze z 

rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej - oddziałuje negatywnie na środowisko. Szacuje 

się. że w najbliższej przyszłości emisja zanieczyszczeń z transportu i komunikacji będzie decydowała 

o emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z uwagi na zwiększający się ruch pojazdów proponuje się 

następujące cele dla zrównoważenia sektora transportu: 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: 

 uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie walorów 

użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym czasie 

obowiązywały w Unii Europejskiej, 

 poprawę stanu istniejących dróg (w zależności od konieczności - poprzez ich przebudowę, 

utwardzenie, modernizację, poszerzenie), 

 budowa chodników  

 rozwój komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunków podróżowania. 

5.10.4. GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO 

 

Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównoważenia gospodarki komunalnej i 

budownictwa obejmują: 

 Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii 

Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania, 

dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania 

wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, 

ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i 

ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła, 

 Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej, 
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 Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja 

zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla 

środowiska, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja 

zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp., skuteczne wspierane nadzorem inwestorskim i 

administracyjnym w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach 

oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko) 

5.10.5. TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Walory przyrodnicze gminy Paprotnia są przydatne dla rozwoju turystyki i rekreacji. . Północno-

wschodni skrawek gminy stanowi fragment   Lasu Tarmusińskiego wchodzącego w obręb 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten pełni rolę lęgowisk ptaków wodnych i 

błotnych np. czajka, rycyka i kszyka.Prawną ochroną objęte są następujące pomniki przyrody : głaz 

narzutowy(gnejs) we wsi Stasin,2 lipy drobnolistne i dąb szypułkowy we wsi Hołubią. 

Najciekawszym zabytkiem Paprotni jest drewniany kościół z 1750 roku, który posiada dzwonnicę 

ufundowaną Jakuba Ciecirskiego ówczesnego właściciela Paprotni. 
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6. Ocena aktualnego stanu środowiska 

6.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Gmina Paprotnia położona jest w klimatycznej Dzielnicy Podlaskiej. Obszar Gminy należy do dość 

chłodnych terenów Polski. Największe zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych występuje 

pomiędzy dolinami i obszarami podmokłymi a terenami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód 

gruntowych. Obszary wyniesione ponad dna dolin i obniżeń cechują się dobrymi warunkami 

termicznymi, z kolei doliny rzeczne stanowią tereny inwersyjne z tendencją do zalegania chłodnego 

powietrza i mgieł 

Największą wilgotnością względną charakteryzują się obszary położone w obrębie obniżeń. Związane 

jest to głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych. Obszar Gminy cechuje się niewielką ilością 

opadów. Najniższe opady notowane są w miesiącach styczeń-kwiecień (średnio miesięcznie 30 mm), a 

najwyższe w lipcu (86 mm).  

 

Tabela 5. Dane klimatyczne dla obszaru Gminy Paprotnia 

Parametr          Wartość 

Średnia roczna temperatura powietrza [
O
C] 7,4 

O
C 

Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca [
O
C] 18,0 

O
C 

Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca [
O
C] -4,2 

O
C 

Średnie roczne opady [mm] 550 mm 

Wilgotność względna [%] 81 % 

Średnia prędkość wiatru [m/s] 3,0 m/s 

Liczba dni z przymrozkami 130 dni 

Okres wegetacji 205-210 dni 

Źródło: http://www.paprotnia.pl 

 

Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Często też występują wiatry północno-zachodnie i 

południowo-zachodnie. 

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska 

przyrodniczego. Obowiązujące regulacje prawne odnoszą się przede wszystkim do jego jakości oraz 

kontroli emisji w postaci pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Ze względu na porozumienia 

międzynarodowe, ochrona powietrza atmosferycznego obejmuje również warstwę ozonową i klimat. 

W polskim prawie środowiskowym zakres i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego są określone 

głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska. Przepisy te dotyczą ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wydawania pozwoleń, opłat i kar 

administracyjnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

W efekcie ramy prawne ochrony powietrza atmosferycznego w Polsce wyznaczają następujące akty: 

1. Z zakresu prawa krajowego: 

a. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i towarzyszące jej 

rozporządzenia, 

b. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową. 

2. Z zakresu prawa wspólnotowego: 

a. Dyrektywa 96/62/WE z 1996 roku w sprawie oceny i zarządzania jakością 

otaczającego powietrza wraz z dyrektywami córkami, 

http://www.paprotnia.pl/
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b. Dyrektywa 2001/81/WE z 2001 roku w sprawie krajowych poziomów emisji dla 

niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, 

c. Dyrektywa 1999/13/WE z 1999 roku w sprawie kontroli emisji lotnych związków 

organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych, 

d. Dyrektywa 94/63/WE z 1994 roku w sprawie kontroli emisji lotnych związków 

organicznych ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw, 

e. Dyrektywa 2001/80/WE z 2001 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, 

f. Dyrektywa 2003/87/WE z 2003 roku ustanawiająca system handlu przydziałami 

emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, 

g. Dyrektywy dotyczące zawartości określonych substancji w paliwach, 

h. Dyrektywa IPPC (96/61/WE), 

i. Rozporządzenie wspólnotowe 2037/2000 z 2000 roku w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową. 

3. Z zakresu prawa międzynarodowego: 

a. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości z 1979 roku, 

b. Protokół do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu 

monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w 

Europie (EMEP) z 1984 roku, 

c. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku, 

d. Protokół z Kioto z 1997 roku, 

e. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej z 1985 roku, 

f. Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową z 1987 

roku. 

4. Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie – 

Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być szkodliwa dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może 

pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi uzasadnionymi 

sposobami korzystania ze środowiska. Postępująca urbanizacja przyczynia się do wzrostu 

liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. Badania jakości powietrza potwierdzają, że emisja 

antropogeniczna jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w województwie 

mazowieckim. 

5. Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział: 

 źródła punktowe (emisja punktowa) związane z energetycznym spalaniem paliw i 

procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych; 

 źródła liniowe (emisja liniowa) związane z komunikacją; 

 źródła powierzchniowe (emisja powierzchniowa0 niskiej emisji rozproszonej 

komunalno-bytowej i technologicznej 

6.1.1. EMISJA PUNKTOWA 

 

Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów przemysłowych emitujących 

pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz 1070, z późn. zm.) podmioty gospodarcze 
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zobowiązane są do sporządzania rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i 

innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji 

gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze środowiska. 

 

W związku z małym uprzemysłowieniem na terenie Gminy Paprotnia nie występują większe 

punktowe źródła zanieczyszczeń powietrza.  

6.1.2. EMISJA LINIOWA 

 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych to tzw. emisja liniowa. System komunikacyjny ma 

istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie z tytułu transportu drogowego. Pomimo działań w 

zakresie modernizacji i przebudowy dróg, ciągły wzrost ruchu samochodowego pociąga za sobą 

degradację stanu technicznego nawierzchni, a co za tym idzie zwiększenie hałasu komunikacyjnego i 

wzrost ilości zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. W im gorszym stanie technicznym znajduje 

się nawierzchnia drogi, tym mniejsza prędkość poruszania się pojazdem. Powoduje to dłuższy czas 

pokonania danego odcinka trasy, a co za tym idzie, większe spalanie i większą emisję spalin do 

powietrza. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest zależny od natężenia ruchu na poszczególnych trasach 

komunikacyjnych. Wielkość emisji za źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju 

samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również od procesów związanych ze zużyciem 

opon, hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję związaną z ww. procesami zalicza się do 

tzw. emisji pozaspalinowej.  

Na terenie Gminy Paprotnia, największa emisja liniowa występuje w obrębie dróg powiatowych. Jest 

to główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy w wyniku emisji liniowej. 

Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza oraz hałas komunikacyjny 

ważne jest prowadzenie działań naprawczych, w tym mających na celu ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych (w tym pyłu zawieszonego i hałasu), poprzez przywrócenie 

wymaganych standardów dróg oraz wykorzystanie mniej uciążliwych dla środowiska form ruchu, tj. 

ruch pieszy i rowerowy. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych warto 

kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących. 

Dodatkowym istotnym elementem przyczyniającym się do zmniejszenia unosu pyłu z dróg również w 

okresie bezopadowym. 

Korzystny wpływ na ograniczenie tego rodzaju emisji wywierają również kampanie społeczne o 

tematyce ekologicznej. Aktywność proekologiczna może zachęcać do korzystania ze środków 

transportu publicznego, ekonomicznego podróżowania samochodem 

(zorganizowanie dojazdów przy maksymalnym wykorzystaniu liczny miejsc w pojeździe, co 

zmniejsza koszty podróży i jednocześnie ogranicza emisję zanieczyszczeń na skutek mniejszej ilości 

spalonego paliwa) lub jeśli to tylko możliwe, zastępowanie samochodu rowerem. 

6.1.3. EMISJA POWIERZCHNIOWA 

 

Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne kotłownie i paleniska 

domowe. Gmina nie posiada zorganizowanego centralnego systemu ciepłowniczego. Budynki 

ogrzewane są indywidualnie. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dominują kotłownie 

węglowe. Obecnie ok. 58% gospodarstw posiada centralne ogrzewanie. Na terenie Gminy Paprotnia 

duża część mieszkańców ogrzewa swoje domy węglem, co przyczynia się do wysokiej emisji 

dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. 

Coraz wyższe ceny paliw opałowych przyczyniają się z kolei do poszukiwania różnego rodzaju 
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oszczędności. Z tego powodu część mieszkańców spala w swoich piecach różnego rodzaju odpady, 

emitujące duże ilości toksycznych zanieczyszczeń do atmosfery.  

Na terenie Gminy, zaobserwować można zjawisko tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji pochodzącej ze 

źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne 

na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem 

składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków 

mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje. Ze 

względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym 

samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. 

Sposobem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy jest termomodernizacja budynków 

mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, których przegrody zewnętrzne nie spełniają 

warunków technicznych w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła. Docieplenie ścian 

zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz usprawnienia 

w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym ograniczeniem zapotrzebowania budynku na 

ciepło, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości spalanego paliwa, a w rezultacie emisji 

zanieczyszczeń. 

Podejmowane działania powinny być w pierwszej kolejności skierowane na większe uświadomienie 

społeczeństwa i propagowanie szerszego wykorzystania paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych 

środowisku, których wykorzystanie przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak również 

wyeliminuje problem spalania odpadów. 

W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciepła, powstają również gazy spalinowe oraz – w 

przypadku paliw stałych – popioły i żużle. Skład spalin jest różny w zależności od rodzaju paliwa oraz 

samego procesu spalania, który wbrew pozorom jest procesem skomplikowanym, zależnym od 

temperatury, ilości paliwa, rodzaju palnika lub paleniska i wielu innych czynników. 

Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest dwutlenek węgla (CO2), 

w mniejszych ilościach dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO2), para wodna 

(HO), sadza i pył. W przypadku paliw ciekłych i gazowych udział pary wodnej w spalinach jest 

większy i porównywalny z ilością CO2, natomiast nie ma w nich pyły, a w przypadku gazu ziemnego 

– SO2. Niektóre gatunki ropy naftowej także nie posiadają związków siarki. 

W spalinach pochodzących z paliw ciekłych i gazowych również występują, choć w mniejszych 

ilościach, tlenki azotu i sadza, gdyż ich obecność jest związana raczej z samym procesem spalania niż 

z rodzajem paliwa. 

6.1.4. STAN POWIETRZA 

 

W 2015 r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza w województwie 

mazowieckim. Klasyfikację stanu powietrza dla tego obszaru wykonuje się w 4 strefach: aglomeracji 

warszawskiej, mieście Radom, mieście Płock i w strefie mazowieckiej. Gmina Paprotnia należy do 

strefy mazowieckiej. 

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza atmosferycznego w poszczególnych punktach 

pomiarowych województwa mazowieckiego można śledzić na stronie internetowej Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, System Monitoringu Jakości Powietrza w 

Województwie Mazowieckim http://sojp.wios.warszawa.pl/ 

Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyjnych dla 

poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2015 r. Ocenę wykonano według 

kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa (aglomeracja warszawska, miasto 

Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka) dla 12 substancji: 

http://sojp.wios.warszawa.pl/
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 dwutlenku siarki - SO2, 

 dwutlenku azotu - NO2, 

 tlenku węgla - CO, 

 benzenu - C6H6, 

 pyłu zawieszonego PM10, 

 pyłu zawieszonego PM2,5, 

 ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

 arsenu w pyle - As(PM10), 

 kadmu w pyle - Cd(PM10), 

 niklu w pyle - Ni(PM10), 

 benzo(a)pirenu w pyle -  B(a)P(PM10), 

 ozonu - O3, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 1 strefie (mazowieckiej) dla 3 substancji: 

 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 tlenków azotu - NOx, 

 ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

dopuszczalnego, docelowego i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1031). W roku 2015 dla wszystkich wymienionych zanieczyszczeń wartość marginesu 

tolerancji osiągnęła już poziom zerowy. 

 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref: 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

 klasa A  – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i 

poziomy docelowe. 

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 

długoterminowego. 

3. Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 
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 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy 

II, 

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomów stężeń 

przedstawia tabela 3. 

Począwszy od raportu za rok 2012 nie ocenia się osobno obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Tabela 6. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie 
Klasa 

strefy 
Wymagane działania 

określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

nie przekracza poziomu 

dopuszczalnego lub poziomu 

krytycznego 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenki azotu 

tlenek węgla 

benzen 

pył PM10 

pył PM2,5 

ołów (PM10) 

 

A 

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia 

poniżej poziomu dopuszczalnego 

oraz próba utrzymania najlepszej 

jakości powietrza zgodnej ze 

zrównoważonym rozwojem 

powyżej poziomu 

dopuszczalnego lub poziomu 

krytycznego 
C 

- określenie obszarów przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych, 

- opracowanie POP w celu 

osiągnięcia odpowiednich 

poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu (jeśli POP 

nie był uprzednio opracowany), 

- kontrolowanie stężeń 

zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań 

mających na celu obniżenie stężeń 

przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych 

określony jest poziom docelowy 

nie przekracza poziomu 

docelowego 

Ozon 

AOT40 

arsen (PM10) 

nikiel (PM10) 

kadm (PM10) 

benzo(a)piren (PM10) 

 

A działania niewymagane 

powyżej poziomu docelowego 
C 

 

- dążenie do osiągnięcia poziomu 

docelowego substancji w 

określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych 

działań technicznych i 

technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja 

POP, w celu osiągnięcia 

odpowiednich poziomów 

docelowych w powietrzu 

określony jest poziom celu długoterminowego 

poniżej poziomu celu 

długoterminowego 

Ozon 

AOT40 
D1 działania niewymagane 
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powyżej poziomu celu 

długoterminowego 
D2 

- dążenie do osiągnięcia poziomu 

celu długoterminowego do 2020 r. 

określony jest poziom dopuszczalny dla fazy II 

poniżej poziomu celu 

długoterminowego 

pył PM2,5 

A1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 

długoterminowego 
C1 

- dążenie do osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II do 

2020 r. 

 

Tabela 7. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia 

 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb3) As3) Cd3) Ni3) B(a)P3) O3
3) O3

4) 

strefa 

mazowiecka 
PL1404 A A A A C C C1 A A A A C A D2 

 

1)  wg poziomu dopuszczalnego faza I, 
2)  wg poziomu dopuszczalnego faza II, 
3)  wg poziomu docelowego, 

4)  wg poziomu celu długoterminowego, 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa 

 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. określono strefy, w których doszło do 

przekroczenia standardów imisyjnych:  

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, dla których istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM10 (24-h, rok), pył PM2,5 (rok); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne dla fazy II, dla których nie 

istnieje obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) – pył PM2,5 (rok); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) - benzo(a)piren B(a)P (rok); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma 

obowiązku  wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) - ozon O3 (max 8-h). 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma 

obowiązku  wykonania POP (kryterium ochrona roślin) – ozon O3- AOT40. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-

Pb, arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom docelowy) standardy emisyjne były dotrzymane. 
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6.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.2.1. WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Obszar gminy Paprotnia charakteryzuje się rzadką i zarazem nierównomierną siecią wód 

powierzchniowych. Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Liwiec, będącej lewobrzeżnym 

dopływem Bugu. 

Zlewnia rzeki Liwiec zbudowana jest z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, osadzonych 

na stropie wykształconym w okresie górnej kredy. Znaczne tereny zlewni charakteryzują się 

poważnym deficytem wody. Jest to wynikiem małej retencji naturalnej, spowodowanej niewielką 

lesistością terenu. 

Rzeka silnie meandruje na całej długości. Posiada liczne dopływy, z których największe to: Stara 

Rzeka, Helenka, Muchawka, Kostrzyn, Czerwonka, Miedzianka, Lubiesza i Osownica. Wody Liwca i 

jego dopływów wykorzystywane są do celów: rolniczych, potrzeb hodowli ryb oraz rekreacyjnych. 

Do głównych zagrożeń zasobów i jakości wód na terenie Gminy Paprotnia należy zaliczyć: 

 niewystarczający stopień skanalizowania; 

 emisję ścieków komunalnych; 

Na terenie gminy brak jest większych zbiorników wód stojących, jedynie w kilku wsiach, znajduje się  

niewielkich sztucznych zbiorników wodnych, część z nich została odnowiona, są jednak małe 

zbiorniki wymagające odbudowy bądź budowy zbiornika wodnego w miejscu dawnego. 

Kolejnym zagrożeniem czystości wód są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone głównie 

związkami biogennymi (azotem i fosforem) pochodzenia rolniczego. Zjawisko to jest potęgowane 

przez niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych i organicznych, nadmierne 

stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów 

agrotechnicznych. 

W przypadku nadmiernego, długotrwałego spływu składników biogennych do wód, dochodzi do ich 

przeżyźnienia. Proces ten, zwany eutrofizacją prowadzi do szeregu konsekwencji tj. zakwity 

(gwałtowny rozwój makrofitów i toksycznego fitoplanktonu – glony, sinice), zakwaszenie wód, 

pogłębienie strefy beztlenowej, spadek przezroczystości wody, wymieranie ichtiofauny, znaczne 

pogorszenie walorów użytkowych, przyrodniczych i rekreacyjnych wód. W efekcie, zbiornik wodny 

ulega postępującej degradacji, która może doprowadzić do jego całkowitego zaniku na skutek 

zarastania. Eutrofizacja stanowi obecnie ogromne zagrożenie dla wszystkich wód powierzchniowych 

na terenie Polski ze względu na nadużywanie nawozów i środków ochrony roślin, które dostają się do 

wód na skutek spływu powierzchniowego. Rolnictwo zanieczyszcza wodę poprzez niewykorzystane 

składniki środków ochrony roślin, czy nawozów, nieodpowiednie miejsca składowania i 

przechowywania odchodów zwierzęcych (stałych i płynnych), które znajdują się w pobliżu obór, 

chlewików, czy kurników. Powodem zanieczyszczeń wód są także wybiegi dla zwierząt i drobiu oraz 

miejsca spływu wód z terenu zagród, jak również miejsca składowania kiszonki. Wszystko to może 

powodować, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych nie będzie odpowiadać wymaganym 

standardom. 
Na terenie Gminy Paprotnia jest dobrze rozwinięta sieć melioracji wodnej. Celem melioracji jest 

regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy 

oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami. W sytuacji kiedy surowe ścieki (bytowo-

gospodarcze, rolnicze) są odprowadzane bezpośrednio do rowów melioracyjnych, mogą przedostawać 

się one wód powierzchniowych oraz gruntowych i znacznie pogarszać ich jakość. 

6.2.2. WODY PODZIEMNE 

 
Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną są ujęcia głębinowe wchodzące w skład 

wodociągów wiejskich bądź grupowych. Ujmują one przeważnie plejstoceńskie warstwy. które w tym 

rejonie są zasobne w wodę. Plejstocen reprezentowany jest przez utwory fluwioglacjalne i glacjalne 

sięgające nawet do ca 100 m pot. W plejstocenie często występuje kilka warstw wodonośnych 

izolowanych utworami mało przepuszczalnymi i nieprzepuszczalnymi, dlatego też zwierciadło wody 
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w utworach plejstoceńskich jest często pod napięciem. Wydajności tego poziomu są zróżnicowane i 

zależne od głębokości położenia warstwy zasobnej, granulacji, mogą dochodzić nawet do ca 50 m3/h. 

Tak zasobne warstwy wodonośne są w zupełności wystarczające do zaopatrzenia ludności w wodę. 

Wody z tego poziomu są często zażelazione i zamanganione i wymagają uzdatnienia. Pod względem 

bakteriologicznym z reguły nie budzą zastrzeżenia. 

Poniżej plejstocenu położony jest pliocen i miocen , który jest mało zasobny w wodę i sporadycznie 

ujęty do eksploatacji., praktycznie nieużytkowy, jak również poziom kredowy, którego w ogóle nie 

można brać pod uwagę. 

Na terenie gminy Paprotnia eksploatowane są dwa wodociągi : 

•    "Paprotnia" - obsługujący teren gminy : Paprotnia, Przesmyki, Repki 

•   "Stasin-Mordy" - obsługujący gminę Mordy  

Gmina jest zwodociągowana w 100%. 

Źródłem wody dla wodociągu "Paprotnia" są 3 studnie głębinowe o zatwierdzonych zasobach 

wodnych w wysokości 180 m3/h, a dla wodociągu " Stasin - Mordy" jest 5 studni głębinowych o 

zatwierdzonych zasobach w wysokości 193 m3/h. 

6.3. Pola elektromagnetyczne 

 

Przez teren Gminy Paprotnia przebiega kilka ponadlokalnych linii elektroenergetycznych, które 

realizują infrastrukturalne połączenia zewnętrzne z gminami sąsiednimi. Pracują one w systemie sieci 

dystrybucyjnych stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon 

Energetyczny Siedlce łącząc się z sieciami sąsiednich Oddziałów PGE Dystrybucja.  

Są to: 

 tranzytowa, jednotorowa dystrybucyjna linia wysokiego napięcia 110 kV Siedlce – 

Siemiatycze (woj. podlaskie) wiążąca sieci 110 kV Oddziału Warszawa i Oddziału Białystok, 

  sieć ponadlokalnych dystrybucyjnych linii średniego napięcia 15 kV dostarczających energię 

elektryczną na teren Gminy Paprotnia ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych w Siedlcach, 

Sokołowie Podlaskim (stacje PGE Dystrybucja Oddział Warszawa) i Łosicach (stacja PGE 

Dystrybucja Oddział Lublin). 

6.4. Hałas  

 

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki w danym 

miejscu i czasie o częstotliwościach w zakresie 16-16000 Hz. Hałas jest zanieczyszczeniem 

środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością 

występowania.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku  w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012r., poz. 1109) określa dopuszczalne wartości poziomów 

hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych.   

Hałas przemysłowy- jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz 

obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg ludności. Wynika to 

między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej charakter ciągły, często o bardzo 

dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są zakłady przemysłowe, wytwórcze i 

rzemieślnicze. 

Hałas komunikacyjny- pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. 

Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras komunikacyjnych. Wynika to 

z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza pojazdów samochodowych 

notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w 

komunikacji międzynarodowej. 
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Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach regionalnych 

międzywojewódzkich nie są realizowane. Sieci regionalne wojewódzkie obejmują badania 

wykonywane w zależności od potrzeb w miejscach o szczególnym zagrożeniu i obejmują pomiary 

hałasu emitowanego z dróg krajowych i wojewódzkich. Sieci lokalne obejmują pomiarami źródła 

przemysłowe i komunikacyjne. 

Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska na terenie Gminy jest hałas 

komunikacyjny, głównie w obrębie powiatowych oraz gminnych. 

Hałas przemysłowy- Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji 

ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, 

maszyny do plastycznej obróbki metalu, maszyny budowlane, węzły betoniarskie, sieczkarnie, 

specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia nagłaśniające. Na 

terenie Gminy Paprotnia nie działają zakłady o dużej uciążliwości hałasowej. 

Hałas komunikacyjny- największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położonych 

wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach natężenie ruchu 

kołowego (w tym maszyn rolniczych) będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększenia natężenia 

hałasu w sąsiedztwie tych szlaków. 

Badania natężenia hałasu- Badania monitoringowe dotyczące natężenia hałasu w województwie 

mazowieckim prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na terenie 

Gminy Paprotnia w 2015 roku nie dokonywano pomiarów natężenia hałasu komunikacyjnego ani 

przemysłowego. 

6.5. Geologia i gleby 

6.5.1. GEOLOGIA 

 

Gmina Paprotnia jest mało zasobna w kopaliny. Eksploatowane jest wyłącznie kruszywo naturalne 

grube (pospółka) oraz drobne (piaski) pochodzenia morenowego, lodowcowego, wodnolodowcowego 

i eolicznego. 

Surowce piaszczysto – żwirowe pochodzenia morenowego występują w rejonie Kobylan – Kóz i 

mogą być eksploatowane na potrzeby budownictwa drogowego. Zasoby szacunkowe tego obszaru 

wynoszą ok. 100 tys. m3. W okolicy Stasina występują  piaski pochodzenia eolicznego, które mają 

zastosowanie w budownictwie indywidualnym (do zapraw i tynków), a także w budownictwie 

drogowym. Piaski pochodzenia eolicznego, ze złóż w formie wydm występują także w Podawcach, 

Trębicach Górnych, Hołubli i Krynkach. Ich eksploatacja jest jednak dorywcza i ma znaczenie 

lokalne. 

W okolicach Hołubli znajduje się teren perspektywiczny występowania iłów zastoiskowych ceramiki 

budowlanej dla potrzeb lokalnych o zasobach szacunkowych ok. 100 tys. m3. Na obszarze Gminy nie 

występują surowce ilaste i kruszywa naturalne, które mogłyby mieć znaczenie przemysłowe. 

6.5.2. GLEBY 

 

Gleby na terenie Gminy charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem typologicznym. Dominują 

gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich oraz brunatne wytworzone z 

piasków gliniastych mocnych. Występuje przewaga kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego 

dobrego. 

Gleby te są odpowiednie do uprawy pszenicy, żyta, ziemniaków, a przy prowadzeniu sadownictwa i 

warzywnictwa zachodzi konieczność intensywnego nawożenia. Największe kompleksy gleb żyznych 

występują w rejonach południowo-wschodnich we wsiach Pluty, Łęczycki, Koryciany, Krynki. W 
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centralnych rejonach gminy tj. w Paprotni i Hołubli występują gleby dobre. Fragmentarycznie głównie 

w rejonach północnej części gminy występują gleby o wadliwych stosunkach wodno-powietrznych, 

okresowo zbyt suche.  

Uwzględniając bonitacje gleb, rozkład udziału procentowego w ogólnej powierzchni gleb gminy 

przedstawia się następująco:  

- Kl. III -14,0%,  

- KI. IV -49,1%,  

- Kl. V -28,5%,  

- Kl. VI -8,4%.  

Gleby klasy I i II nie występują. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według 

IUNG wynosi dla gminy 62,4 pkt. 

 

Na stan gleb na terenie Gminy Paprotnia wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego: 

 Intensywne rolnictwo - stosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, 

nadmierne wykorzystywanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin - co może 

prowadzić do degradacji chemicznej gleb (przeciążenie nadmierną ilością substancji 

chemicznych, w tym metalami ciężkimi, co prowadzi do zakwaszenia, zasolenia, alkalizacji, 

zmian jakościowych i ilościowych w próchnicy) oraz degradacji fizycznej gleb (utrata 

określonej masy gleby, zmiany struktury gleby, nadmierne zagęszczenie i niekorzystne 

zmiany stosunków wodnych, erozja spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów); 

 Komunikacja i transport samochodowy - przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków 

komunikacyjnych (degradacja chemiczna); 

 Ponadto negatywny wpływ na jakość gleb wywierają: składowanie odpadów w miejscach do 

tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi, 

odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba. 

Nasilające się stałe wpływy różnorodnych form działalności rolniczej, usługowej i urbanizacyjnej 

przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się 

w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą 

do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji 

gleb związane są przede wszystkim z: 

 rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej, 

 intensywnej melioracji gleb, 

 trasami komunikacyjnymi. 

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie i ubicie 

podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem 

budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważnym czynnikiem jest emisja 

zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznej degradacji gleb przez 

niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową. W obszarach dolinnych źródłem 

zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które prowadzą wody zanieczyszczone. 

 

Badanie Monitoringowe Gleb 

WIOŚ w Warszawie nie prowadzi badań monitoringowych gleb. Monitoring chemizmu gleb gruntów 

ornych Polski w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi Instytut Upraw, Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Celem 

programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i 

przestrzennym. Obowiązek prowadzenia badań wynika z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. 
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Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z późn. zm.) W ciągu ostatnich lat na 

terenie Gminy nie były prowadzone badania  monitoringu chemizmu gleb. 

 

 

Wydobycie surowców 

Gmina Paprotnia jest mało zasobna w kopaliny. Eksploatowane jest wyłącznie kruszywo naturalne 

grube (pospółka) oraz drobne (piaski) pochodzenia morenowego, lodowcowego, wodnolodowcowego 

i eolicznego. Surowce piaszczysto – żwirowe pochodzenia morenowego występują w rejonie Kobylan 

– Kóz i mogą być eksploatowane na potrzeby budownictwa drogowego. Zasoby szacunkowe tego 

obszaru wynoszą ok. 100 tys. m
3
. W okolicy Stasina występują  piaski pochodzenia eolicznego, które 

mają zastosowanie w budownictwie indywidualnym (do zapraw i tynków), a także w budownictwie 

drogowym. Piaski pochodzenia eolicznego, ze złóż w formie wydm występują także w Podawcach, 

Trębicach Górnych, Hołubli i Krynkach. Ich eksploatacja jest jednak dorywcza i ma znaczenie 

lokalne. 

W okolicach Hołubli znajduje się teren perspektywiczny występowania iłów zastoiskowych ceramiki 

budowlanej dla potrzeb lokalnych o zasobach szacunkowych ok. 100 tys. m
3
. Na obszarze Gminy nie 

występują surowce ilaste i kruszywa naturalne, które mogłyby mieć znaczenie przemysłowe. 

Gmina Paprotnia nie dysponuje żadną dokumentacją ani nie posiada karty rejestracyjnej złóż 

surowców budowlanych. Nie wydano również koncesji na poszukiwania złóż surowców budowlanych 

ani na ich eksploatację.  

6.6. Zagrożenia naturalne i poważne awarie 

 

W 2015 r. na terenie Gminy Paprotnia nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnych awarii.  

 Zagrożenia powodziowe 

Na terenie Gminy Paprotnia nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

 Susze 

Wzrastające nasłonecznienie, powodujące wzmożone parowanie i odpływ wody z gruntu, które nie 

jest równoważone przez opady, powoduje wysychanie gruntu, a w konsekwencji suszę. Warunki 

meteorologiczne to podstawowy, lecz nie jedyny czynnik decydujący o powstawaniu tego zjawiska. 

Równie istotne są warunki glebowe, hydrologiczne, szata roślinna, a więc te czynniki, które decydują 

o retencji wody w otoczeniu. Susza może być przyczyną wielu poważnych strat materialnych, głównie 

na obszarach rolnych, związanych z działalnością człowieka. Zjawisko to stanowi również zagrożenie 

dla środowiska naturalnego i wszystkich organizmów żywych. 

 

 Pożary 

Lasy występujące na terenie Gminy narażone są na ryzyko wystąpienia pożarów leśnych. Pożarami 

zagrożone są głownie rejony zwartych kompleksów leśnych, szczególnie w warunkach długotrwałej 

suszy i przy silnych wiatrach. Zagrożenie pożarowe wynika przede wszystkim z dużej penetracji 

lasów przez ludzi, nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 

w lesie, wiosennego wypalania traw, a czasami wręcz bezmyślności, czy też umyślnego podpalenia.  

 

 Huragany, gradobicia i oblodzenia 

Prawdopodobieństwo powstania na terenie Gminy Paprotnia huraganów czy przejścia trąb 

powietrznych jest niewielkie. Nie można ich jednak wykluczyć. Bardziej prawdopodobne są silne 

wichury, których prędkość dochodzi do ponad 100 km/h. Trudno jest określić obszary zagrożeń 
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związanych z silnymi wiatrami, dlatego ważne jest możliwie wczesne podjęcie działań 

profilaktycznych oraz poinformowanie społeczeństwa o istniejącym zagrożeniu. 

Z kolei intensywne, trwające do kilku dni, opady deszczu wiążą się z zagrożeniem powodziowym oraz 

katastrofalnymi zatopieniami. Deszcze przechodzące w deszcz ze śniegiem powodują niebezpieczną 

gołoledź, a osiadając na drzewach i infrastrukturze technicznej nadmiernie je obciążają i 

niejednokrotnie niszczą, powodując m.in. utrudnienia w komunikacji oraz awarie linii energetycznych, 

co paraliżuje pracę zakładów przemysłowych oraz znacznie utrudnia codzienne życie mieszkańców. 

Gradobicia, czyli intensywne opady gradu, występujące najczęściej z burzami, są zjawiskiem coraz 

częstszym w okresie letnim, powodując dotkliwe zniszczenia polonów i mienia. 

 Trzęsienia ziemi 

Na obszarze Gminy Paprotnia trzęsienia ziemi nie występują. 

 Poważne awarie 

Zagadnienia związane z poważnymi awariami zostały uregulowane przede wszystkim w Ustawie 

Prawo ochrony środowiska (tytuł IV „Poważne awarie”). Definicja ustawowa określa poważną awarię 

jako „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu 

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

niebezpiecznych sytuacji, prowadząca do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem” (art. 3, ust. 23).  

 Na terenie Gminy Paprotnia nie występują zakłady o dużym ani zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Potencjalnym zagrożeniem może stanowić transport substancji niebezpiecznych w ruchu 

drogowym. 
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7. Zrównoważone wykorzystanie  energii i wody. 
 

Zrównoważone wykorzystanie energii 

Do realizacji założonego celu, ze względu na wzrastające ceny energii, będą dążyć zarówno, władze 

jak i mieszkańcy oraz przedsiębiorcy Gminy Paprotnia. Zmniejszenie zużycia energii jest jedynym 

sposobem ograniczenia wydatków związanych z pozyskaniem energii elektrycznej, jak i cieplnej. 

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w 

różnych procesach. Dotyczy to także procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i 

komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody 

wodociągowej. 

Fakty, mówiące, że: zasoby paliw są ograniczone, dostępność do paliw jest coraz trudniejsza, ceny 

paliw będą miały tendencję wzrostową, należy ograniczać zanieczyszczenie środowiskaproduktami 

procesów spalania, świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej 

efektywnego wykorzystania. 

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii nie musi odbywać się kosztem obniżenia 

poziomu życia. Energię można bowiem zaoszczędzić następującymi metodami: 

• modyfikując istniejące systemy energetyczne zarówno w samym procesie jej wytwarzania, jak i 

transportu; 

• wprowadzając nowe energooszczędne technologie w rolnictwie, gospodarstwach domowych, 

przemyśle i budownictwie,; 

• promując oszczędzanie energii za pomocą akcji informacyjnych. 

Działania mające na celu racjonalizację zużycia energii będą w głównej mierze prowadzone przez 

podmioty gospodarcze, m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych technologii produkcji, władze 

samorządowe pragnące minimalizować rachunki związane z dostawami paliw i energii elektrycznej na 

potrzeby infrastruktury publicznej. Zadaniem władz samorządowych będzie ponadto organizacja 

działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu upowszechniania metod racjonalizacji zużycia 

energii. 

indywidualne gospodarstwa domowe mają ogromne możliwości ochrony środowiska poprzez 

energooszczędne budownictwo, energooszczędne systemy ogrzewania oraz oszczędzanie energii 

elektrycznej oraz oświetlenia. 

Przykładowe rozwiązania generujące oszczędności związane z oświetleniem obejmują: 

• korzystanie z optymalnej liczby punktów świetlnych, rozmieszczonych na właściwej wysokości i 

odległości od miejsca pracy lub wypoczynku; 

• odpowiedni dobór rodzaju oświetlenia w danych warunkach pracy; 

• utrzymanie powierzchni żarówek i osłon odblaskowych we właściwej czystości; 

• stosowanie samoczynnych wyłączników czasowych i włączników reagujących na ruch lub dźwięk 

do sterowania oświetleniem pomieszczeń. 

 

Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych 

Osiągnięcie założonego celu, wynikającego bezpośrednio z Polityki Ekologicznej Państwa, będzie 

możliwe w przypadku podjęcia działań przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy, 

zużywające na cele produkcyjne znaczne zasoby wody, a także przez jednostki komunalne, 

gospodarujące gminną infrastrukturą techniczną. 

Zgodnie z danymi GUS, zużycie wody przez wszystkich korzystających (zarówno na cele 

konsumpcyjne, jak i produkcyjne) systematycznie spada. To pozytywne zjawisko może 

wynikać z wzrostu świadomości mieszkańców co do konieczności racjonalnego gospodarowania 

wodą. 
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Oszczędne gospodarowanie wodą ma istotne znacznie dla środowiska naturalnego, a skala 

oszczędności zależy w głównej mierze od świadomości ekologicznej mieszkańców. Proekologiczne 

rozwiązania powinny być także stosowane w budynkach użyteczności publicznej. Dotychczasowe 

doświadczenia (zebrane przez Witolda M. Lewandowskiego w opracowaniu pt. „Proekologiczne 

odnawialne źródła energii”), wskazują że najważniejsze oszczędności wody uzyskuje się dzięki: 

• „zainstalowaniu indywidualnych liczników wody w gospodarstwach domowych; 

• zastąpieniu tradycyjnych spłuczek o dużej pojemności rozwiązaniami o innej konstrukcji, 

umożliwiającymi 2-3 krotne zmniejszenie zużycia wody; 

• zastąpieniu zaworów dławicowych zaworami np. kulowymi, które mają mniejsze opory przepływu i 

nie wymagają wymiany uszczelek; 

• stosowaniu w bateriach umywalkowych, prysznicowych i kuchennych mieszaczy, które 

napowietrzają wodę, zwiększają jej efektywną objętość i tym samym zmniejszają jej pobór; 

• zastąpieniu wanien kabinami prysznicowymi, w których pobór wody jest 3-4 razy mniejszy; 

• zmianie systemu mycia w umywalkach i zlewozmywakach – nie pod bieżącą wodą; 

• instalowaniu pralek i zmywarek o małym poborze wody”. 
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8. Edukacja ekologiczna 

 

Zgodnie z przepisem art. 77 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, 

problematykę ochrony środowiska uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego 

dla wszystkich typów szkół. Obowiązkiem tym ustawodawca objął również organizatorów kursów 

prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Konstytucyjnych podstaw dla realizacji 

edukacji ekologicznej należy upatrywać w zasadzie zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r.) oraz w generalnym obowiązku każdego obywatela 

do dbałości o stan środowiska oraz odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie 

określonym w art. 86 Konstytucji RP. 

Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Gminy Paprotnia odbywa się przede wszystkim podczas 

kształcenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, wprowadza edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki 

edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy 

IV-VI). 

Na terenie Gminy PAprotnia prowadzone są działania mające na celu edukację i promowanie działań 

proekologicznych. Są to działania skierowane w głównej mierze do dzieci i młodzieży, a poprzez nie 

do osób dorosłych.  

Prowadzone są również akcje informacyjne na rzecz zmniejszenia ilości odpadów oraz organizowane 

akcje sprzątanie świata, które przyczyniają się do zwiększania wrażliwości mieszkańców na ekologię.  

Gmina Paprotnia zaplanowała realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej: 

 

Tabela 8. Planowane zadania w ramach edukacji ekologicznej.  

 

L.p.  Nazwa zadania Termin realizacji Szacowany koszt w 

zł 

Źródło 

finansowania 
1. Edukacja ekologiczna w 

Placówkach 

Oświatowych na terenie 

Gminy Paprotnia (m.in. 

pogadanki, broszury 

informacyjne, konkursy 

ekologiczne) 

2016-2023 30. 000,00 

Środki własne 

WFOŚiGW 

Fundusze strukturalne 

UE 
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9. Analiza SWOT dla obszarów interwencji 

 

W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT. Jest to kompleksowa metoda 

służąca do badania otoczenia organizacji oraz jej wnętrza. Oparta na prostym 

schemacie klasyfikacja powoduje, że brane są pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na 

bieżącą i przyszłą pozycję organizacji. 

 

obszary interwencji dla Gminy Paprotnia: 

1. ochrona klimatu i jakości powietrza  

2. zagrożenia hałasem  

3. pola elektromagnetyczne  

4. gospodarowanie wodami  

5. gospodarka wodno-ściekowa  

6. zasoby geologiczne  

7. gleby  

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

9. zasoby przyrodnicze  

10. zagrożenia poważnymi awariami 

Źródło: Obszary interwencji wg Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych programów ochrony środowiska 

 

Szczegółowa analiza mocnych i słabych stron dla poszczególnych obszarów interwencji została 

przedstawiona w poniższych tabelach. 

 

Tabela 9. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza  

Mocne strony Słabe strony  

 brak zakładów o dużym, ani o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 

 niewielka ilość zakładów uciążliwych dla 

powietrza atmosferycznego 

 brak zbiorczych systemów ogrzewania, 

 niski stopień termomodernizacji budynków 

na terenie Gminy, 

 wysokie wykorzystanie nieekologicznych 

nośników ciepła (np. węgiel kamienny), 

 niewystarczające wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o. 

i c.w.u. (niewielkie możliwości 

wykorzystania energii geotermalnej i 

wodnej). 

Szanse Zagrożenia 

 korzystne warunki klimatyczne do rozwoju 

odnawialnych źródeł energii (wiatrowa, 

słoneczna), 

 nowe technologie energetyczne, bazujące na 

odnawialnych źródłach energii 

 zagrożenie stanu powietrza z powodu coraz 

bardziej rozbudowany system komunikacyjny 

na terenie Gminy, 

 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza 

terenu Gminy  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 10.Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem  

Mocne strony Słabe strony  

 brak dużych zakładów przemysłowych 

emitujących ponadnormatywne natężenie 

hałasu 

 brak wystepowania zagrożen związanych ze 

szkodliwym oddziaływaniem hałasu poza 

ciągami komunikacyjnymi i skupiskami 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 szlaki rowerowe : Trasa Korczewska, 

Paprocka, Bużańska 

 przebiegające przez Gminę bardziej ruchliwe 

drogi powiatowe 

Szanse Zagrożenia 

 nowe technologie ochrony przed hałasem 

(ekrany akustyczne, pasy zieleni, większa 

izolacyjność akustyczna budynków) 

 prowadzenie procedur oddziaływania na 

środowisk 

 rozwój komunikacji przy jednoczesnym złym 

stanie dróg (zanieczyszczenie powietrza i 

hałas) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 11. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony  

 brak przekroczeń dopuszczalnych norm 

promieniowania elektromagnetycznego 

 koncentracja bazowych stacji telefonicznych 

na terenie Miasta Siedlce  

Szanse Zagrożenia 

 szczegółowe regulacje prawne dotyczące 

poziomów dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych oraz lokalizacji 

instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne, 

 wydawanie decyzji związanych z lokalizacją 

instalacji i pozwoleń na budowę, 

 prowadzenie procedur oddziaływania na 

środowisko 

 

 rozpowszechnienie i rozwój telefonii 

komórkowej oraz innych technologii 

emitujacych promieniowanie 

elektromagnetyczne np. WiFi 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 12. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarowanie wodami; Gospodarka wodno-

ściekowa 

Mocne strony Słabe strony  

 dobra jakość wód podziemnych, 

 dobre zaopatrzenie Gminy w sieć 

wodociągową, 

 niskie zagrożenie powodziowe na terenie 

Gminy 

 

 niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna, 

 słaby stan wód powierzchniowych, 

 odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych 

lub niedostatecznie oczyszczonych, 

 spływ powierzchniowy biogenów z pól i 

niewłaściwe składowanie nawozów 

naturalnych. 

Szanse Zagrożenia 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

 wzrost liczby podłączeń do sieci 

kanalizacyjnej, 

 

 obniżanie się poziomu wód gruntowych, 

 zagrożenie czystości wód z uwagi na 

dominującą działalność rolniczą (bogaty w 

biogeny spływ zanieczyszczeń) 

 postępująca degradacja gleb, 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 13. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Zasoby geologiczne 

 

Mocne strony Słabe strony  

 korzystne położenie fizyczno-

geograficzne, 

 obecne zasoby naturalne 

 

 duży odsetek gleb o niskich klasach 

bonitacyjnych, 

 niewielkie zróznicowanie typologiczne 

 Gmina Paprotnia jest średnio zasobna w 

kopaliny, wobec czego są niewielkie 

możliwości czerpania korzyści z ich 

eksploatacji 

 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

 popularyzacja rolnictwa ekologicznego 

 prace badawcze Panstwowego Instytutu 

Geologicznego gwarantujące 

odpowiednie rozpoznanie terenu 

 

 zagrożenie jakości gleb z uwagi na 

dominującą działalność rolniczą (bogaty 

w biogeny spływ powierzchniowy 

zanieczyszczeń), 

 wysokie wykorzystanie nawozów 

mineralnych w rolnictwie, 

 postępująca urbanizacja i fragmentacja 

terenu, 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 14. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów  

Mocne strony Słabe strony  

 uporządkowany system gospodarki 

odpadami, 

 mała ilość wytwarzanych odpadów 

niebezpiecznych, 

 

 potrzeba uzupełnienia i wymiany części 

infrastruktury technicznej (pojemniki do 

segregacji odpadów itp.) 

 brak prowadzenia prawidłowej selektywnej 

zbiórki odpadów przez niektórych 

mieszkańców  

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

 budowa stacjonarnego dobrze 

rozwiniętego PSZOKu, 

 wprowadzenie działań prowadzących do 

wzrostu selektywnej zbiórki odpadów 

 rosnąca produkcja odpadów, 

 niedostateczny poziom recyklingu odpadów, 

 ryzyko skażenia wód i gleb w wyniku 

składowania odpadów 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze 

 

Mocne strony Słabe strony  

 duża różnorodność krajobrazowa, 

ekosystemowa, siedliskowa i gatunkowa, 

 zadowalający stan zdrowotny lasów. 

 

 niepełna inwentaryzacja i waloryzacja stanu 

przyrody, 

 niechęć do stosowania przepisów ochrony 

środowiska i przyrody przez społeczeństwo i 

podmioty gospodarcze 

Szanse Zagrożenia 

 dostępność zewnętrznych źródeł 

finansowania, 

 wzrastające zainteresowanie zdrowym 

stylem życia wśród mieszkańców regulacje 

ogólnokrajowe i międzynarodowe 

zobowiązujące do podnoszenia jakości 

środowiska, 

 rosnący popyt na żywność ekologiczną, 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 niewystarczające środki finansowe na 

aktywną ochronę przyrody, 

 

 

Tabela 16. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

  

Mocne strony Słabe strony  

 brak zakładów przemysłowych 

stwarzających zagrożenie dla środowiska 

przyrodniczego 

 brak obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych, w tym zagrożeń osuwania się 

mas ziemnych/skalnych, 

 niskie zagrożenie powodziowe 

Nie odnotowano 

Szanse Zagrożenia 

 doposażenie i szkolenie służb 

ratowniczych  

 zagrożenie pożarowe lasów, 

 ryzyko wystąpienia suszy i klęsk nieurodzaju, 

 nasilające się ekstremalne zjawiska 

pogodowe 
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10. Główne ustalenia powiatowego programu ochrony 

środowiska 

10.1. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska 

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY PAPROTNIA, 

GWARANTUJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZACHOWANIE 

WALORÓW PRZYRODNICZYCH  GMINY 

10.2.  Cele operacyjne oraz działania ekologiczne 

 

Na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zagrożeń środowiska przyrodniczego Gminy , 

zachowując spójność z założeniami polityki ekologicznej Polski, województwa mazowieckiego, 

powiatu siedleckiego a także innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu 

gminnym, dla każdego z obszarów interwencji wyznaczono cele operacyjne i zadania ekologiczne do 

realizacji. 

W ramach poszczególnych obszarów interwencji wyznaczono cele operacyjne i działania ekologiczne, 

które zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej. 

10.2.1. OBSZAR INTERWENCJI I: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cele operacyjne: 

1) Ograniczenie niskiej emisji; 

2) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Tabela. Przykładowe działania ekologiczne dla gminy w ramach obszaru interwencji: ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

 

Cel operacyjny 
Działania 
ekologiczne 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Żródła 
finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI I: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

OGRANICZENIE 
NISKIEJ EMISJI 

Ograniczenie niskiej 

emisji z sektora 

komunalnego 

poprzez 

termomodernizację 

budynków 

użyteczności 

publicznej i 

budynków 

mieszkalnych 

Zarządcy 

nieruchomości, 

Gmina, 

mieszkańcy 

2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

Zmiana systemu 

ogrzewania na 

bardziej efektywne 

ekologicznie i 

energetycznie 

Zarządcy 

nieruchomości, 

Gmina, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy 

2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

Redukcja 

zanieczyszczeń 

Zarządcy dróg, 

Gmina 
2016-2023 

własne środki 

finansowe 
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pochodzących z 

transportu poprzez 

budowę oraz 

modernizację dróg 

 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

Likwidacja barier 

technicznych w celu 

propagowania ruchu 

rowerowego, 

tworzenie ścieżek 

rowerowych 

Zarządcy dróg, 

Gmina 
2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

WZROST 
WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII 

Modernizacja piecy 

węglowych 

ekologicznymi 

nośnikami ciepła 

Zarządcy 

nieruchomości, 

Gmina, 

mieszkańcy 

2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

Wdrażanie 

nowoczesnych 

technologii 

ekologicznych 

Gmina 2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

Promocja i 

wspieranie 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii 

Marszałek, 

Wojewoda, 

Starosta, Gmina, 

Prywatni 

inwestorzy, 

Organizacje 

pozarządowe 

2016-2023 

własne środki 

finansowe 

jednostek, budżet 

JST, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska 

 

Tabela 17. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach obszaru interwencji: 

ochrona klimatu i jakości powietrza 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane koszty Źródła 
finansowania 
 

Przebudowa dróg 
gminnych i 
lokalnych 

2016-2023 4 000 000,00 PROW, środki 

własne, budżet 

państwa 

 

Montaż 
odnawialnych 
źródeł energii 

2016-2023 6 000 000,00 RPO WM, PROW, 

środki WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, środki 

własne 

 

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej 
 

2016-2023 4 000 000,00 PROW, środki 

WFOŚiGW, środki 

własne 

 

Budowa lub 2016-2023 3 000 000,00 PROW, środki 
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modernizacja dróg własne 

Budowa chodników 
i ścieżek 
rowerowych 

2016-2023 2 000 000,00 RPO WM, środki 

własne 

10.2.2. OBSZAR INTERWENCJI II: ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Cel operacyjny: 

1) Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego i poprawa jakości dróg na terenie Gminy 

Paprotnia 

Tabela 18. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZARU INTERWENCJI II: 

ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Cel operacyjny 
Działania 
ekologiczne 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Żródła 
finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI II: Zagrożenia Hałasem 

Ograniczenie 
uciążliwości 
systemu 
komunikacyjnego 
i poprawa jakości 
dróg 

Ograniczenie uciążliwości 

systemu komunikacyjnego i 

poprawa jakości dróg na 

terenie Gminy Paprotnia 

Zmniejszenie zagrożenia 

mieszkańców 

ponadnormatywnym hałasem 

poprzez przeprowadzenie 

remontów nawierzchni 

dotychczasowych odcinków 

dróg, zastosowanie 

zmniejszenia prędkości 

pojazdów 

Zarządcy dróg, 

Policja 
2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

Ograniczenie uciążliwości 

akustycznej w miejscach 

występowania szczególnych 

uciążliwości akustycznych 

dla mieszkańców poprzez 

budowę ekranów 

akustycznych, , tworzenie 

pasów zieleni przy głównych 

trasach komunikacyjnych, 

zwiększenie izolacyjności 

akustycznej budynków 

Zarządcy dróg 

oraz 

budynków 

2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

Opracowanie i wdrożenie 

zasad organizacji ruchu 

sprzyjających obniżeniu 

emisji hałasu do środowiska 

oraz utworzenie obszarów 

ograniczonego użytkowania 

(w przypadku braku innych 

technicznych możliwości) 

Zarządcy dróg, 

Gmina 
2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

Likwidacja barier 

technicznych w celu 

propagowania ruchu 

rowerowego, tworzenie 

ścieżek rowerowych 

Zarządcy dróg, 

Gmina 
2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

 
Promowanie komunikacji 

zbiorowej, transportu 

rowerowego oraz 

Zarządcy dróg, 

Gmina 
2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 
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proekologicznego korzystania 

z samochodów 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

Przebudowa dróg, ulic i 

chodników 
Zarządcy dróg 2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska 

 

Tabela 19. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach obszaru interwencji: 

ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane koszty Źródła 
finansowania 
 

Budowa lub 

modernizacja dróg 

2016-2023 3 000 000,00 PROW, środki własne 

Budowa chodników i 

ścieżek rowerowych 

2016-2023 2 000 000,00 RPO WM, środki 

własne 

10.2.3. OBSZAR INTERWENCJI III: POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Cel operacyjny: 

1) Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm. 

Tabela 20. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZARU INTERWENCJI III: POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

Cel operacyjny 
Działania 
ekologiczne 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Żródła 
finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI III: Pola elektromagnetyczne 

Zachowanie 
poziomów pól 
elektromagnetycznych 
poniżej 
dopuszczalnych norm 

Wprowadzenie do 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zapisów 

poświęconych 

ochronie przed polami 

elektromagnetycznymi 

(w tym zasad 

lokalizacji instalacji 

emitujących pola 

elektromagnetyczne z 

uwzględnieniem 

walorów 

krajobrazowych) 

Gminy 

Gmina 2016-2023 Środki własne 

Podnoszenie 

świadomości 

społeczeństwa o 

źródłach i stopniu 

oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

Zarządcy dróg 

oraz budynków 
2016-2023 

budżet JST, 

budżet Państwa, 

Fundusze unijne, 

Środki z 

Funduszy 

Ochrony 

Środowiska, 

Programy 

operacyjne 
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Tabela21. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach obszaru interwencji: POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane koszty Źródła 
finansowania 
 

Podnoszenie 
świadomości 
społeczeństwa o 
źródłach i stopniu 
oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 
 

2016-2023 50 000,00 środki własne, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

10.2.4. OBSZAR INTERWENCJI IV: GOSPODAROWANIE WODAMI; GOSPODARKA WODNO-

ŚCIEKOWA 

Cele operacyjne: 

1) Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych; 

 

Tabela 22. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZARU INTERWENCJI IV: 

GOSPODAROWANIE WODAMI; GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

Cel operacyjny Działania ekologiczne 
Jednostka 

realizująca 

Okres 

realizacji 
Żródła finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI IV: Gospodarka Wodno-Ściekowa 

Dobry stan wód 

powierzchniowych 

i podziemnych; 

 

Rozwój systemów 

kanalizacyjnych oraz 

modernizacja istniejącej 

sieci kanalizacyjnej 

 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-

2023 
Środki własne 

Budowa i modernizacja 

systemów zbiorowego 

odprowadzania i 

oczyszczania ścieków 

komunalnych 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-

2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, Pożyczki, 

kredyty 

 

Zmniejszenie ładunku 

zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód 

poprzez modernizację 

istniejących i budowę 

nowych oczyszczalni 

ścieków 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-

2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, Programy 

operacyjne 

Budowa szczelnych 

zbiorników na 

gnojowicę/gnojówkę oraz płyt 

obornikowych w 

gospodarstwach rolnych 

prowadzących 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, Programy 

operacyjne 

Modernizacja sieci 

wodociągowej, budowa 

nowych i modernizacja 

istniejących ujęć stacji 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 
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uzdatniania wody Środowiska, Programy 

operacyjne 

Edukacja oraz propagowanie 

postaw i zachowań 

motywujących ludność do 

oszczędzania wody 

Gmina, 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, Programy 

operacyjne 

 

Zwiększenie 

retencji w 

zlewniach i 

ochrona przed 

skutkami zjawisk 

ekstremalnych 

 

Zwiększenie retencji w 

zlewniach i ochrona przed 

skutkami zjawisk 

ekstremalnych 

Utrzymanie koryt cieków, 

kanałów i obwałowań w 

należytym stanie 

technicznym, remonty 

budowli wodnych, w tym 

regulacyjnych, zapewnienie 

drożności koryt cieków i 

kanałów, poprawa warunków 

przepływu wód 

powodziowych 

 

Gmina, 

rolnicy 

 

2016-2023 

 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska,  

Budowa i odbudowa 

zbiorników wodnych i 

retencyjnych 

Gmina 2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska,  

 

Tabela 23. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach obszaru interwencji: 

GOSPODAROWANIE WODAMI; GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane 
koszty 

Źródła finansowania 
 

Edukacja oraz 
propagowanie postaw i 
zachowań ekologicznych, 
w tym motywujących 
ludność do oszczędzania 
wody 
 

2016-2023 150 000,00 środki własne, Fundusze 

unijne, Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

Budowa i odbudowa 
zbiorników wodnych i 
retencyjnych 

2016-2023 500 000,00 środki własne, Fundusze 

unijne, Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z 
przyłączami 

2016-2023 3 500 000,00 PROW,RPO, Środki z 

Funduszy Ochrony Środowiska 

10.2.5. OBSZAR INTERWENCJI V: ZASOBY GEOLOGICZNE; GLEBY 

Cel operacyjny: 

1) Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą. 

Tabela 24. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZARU INTERWENCJI V: ZASOBY 

GEOLOGICZNE; GLEBY 

Cel operacyjny 
Działania 

ekologiczne 

Jednostka 

realizująca 

Okres 

realizacji 
Żródła finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI V: Zasoby Geologiczne; Gleby 
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Ochrona 

powierzchni ziemi i 

gleb przed 

degradacją rolniczą 

Rekultywacja i 

przywracanie 

wartości użytkowej 

terenom i gruntom 

zdewastowanym 

Rekultywacja i 

przywracanie wartości 

użytkowej terenom i 

gruntom 

zdewastowanym 

Gmina, 

Rolnicy 
2016-2023 

Środki własne, 

Fundusze unijne, 

Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

Edukacja oraz 

propagowanie postaw i 

zachowań 

ekologicznych, w tym 

motywujących ludność 

do ochronie gruntów 

 

Gmina 2016-2023 

Środki własne, 

Fundusze unijne, 

Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

 

Tabela 25. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach obszaru interwencji: ZASOBY 

GEOLOGICZNE; GLEBY 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane 
koszty 

Źródła 
finansowania 
 

Edukacja oraz 
propagowanie postaw i 
zachowań ekologicznych, w 
tym motywujących ludność 
do ochrony gruntów 

2016-2023 50 000,00 środki własne, 

Fundusze unijne, Środki 

z Funduszy Ochrony 

Środowiska 

 

10.2.6. OBSZAR INTERWENCJI VI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE 

POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cele operacyjne: 

1) Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego z wymaganiami KPGO 2014; 

Tabela 26. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZARU INTERWENCJI VI: 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

 

Cel operacyjny Działania ekologiczne 
Jednostka 

realizująca 

Okres 

realizacji 
Żródła finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI VI: Gospodarka Odpadami i Zapobieganie Powstawaniu Odpadów 

Budowa systemu 

gospodarki odpadami 

zgodnego z 

wymaganiami KPGO 

2014 

 

Intensyfikacja edukacji 

ekologicznej 

promującej właściwe 

postępowanie z 

odpadami oraz 

prowadzenie skutecznej 

kampanii informacyjno 

– edukacyjnej 

w tym zakresie 

 

Gmina 
2016-

2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, 

Wspieranie wdrażania 

efektywnych 

ekonomicznie i 

ekologicznie 

technologii odzysku i 

unieszkodliwiania 

odpadów, 

Gmina 
2016-

2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska,  
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w tym technologii 

pozwalających na 

recykling oraz odzysk 

energii zawartej 

w odpadach, w 

procesach termicznego 

i biochemicznego ich 

przekształcania 

 

Tabela 27. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach OBSZARU INTERWENCJI VI: 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane koszty Źródła finansowania 

 

Edukacja oraz propagowanie 

postaw i zachowań 

ekologicznych, w tym 

prawidłowej segregacji odpadów 

2016-2023 30 000,00 środki własne, Fundusze 

unijne, Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

Budowa Gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

(GPSZOK) oraz dostawa 

pojemników do segregacji 

odpadów 

2017-2023 1 000 000,00 RPO WM, środki własne 

Demontaż, transport i utylizacja 

materiałów zawierających azbest 

2016-2023 400 000,00 Środki WFOŚiGW, środki 

własne 

10.2.7. OBSZAR INTERWENCJI VII: ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cel operacyjny: 

1) Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem różnorodności biologicznej oraz 

utrzymanie istniejących form ochrony przyrody. 

Tabela 28. Przykładowe działania ekologiczne dla gmin w ramach OBSZARU INTERWENCJI VII: 

ZASOBY PRZYRODNICZE  

 

Cel operacyjny 
Działania 

ekologiczne 

Jednostka 

realizująca 

Okres 

realizacji 
Żródła finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI VII: Zasoby Przyrodnicze 

Zachowanie walorów i 

zasobów 

przyrodniczych z 

uwzględnieniem 

różnorodności 

biologicznej oraz 

utrzymanie 

istniejących form 

ochrony przyrody 

 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych 

mających na celu 

podnoszenie 

świadomości w 

zakresie prawnych 

i przyrodniczych 

podstaw 

funkcjonowania 

obszarów 

chronionych oraz w 

zakresie ochrony 

dziedzictwa 

ekologicznego 

Gmina 2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, 
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Tworzenie nowych 

form ochrony 

przyrody na 

podstawie wyników 

inwentaryzacji i 

waloryzacji 

przyrodniczej 

Gmina 2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska,  
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Tabela 29. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach OBSZARU INTERWENCJI VII: 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane 
koszty 

Źródła 
finansowania 
 

Zagospodarowanie terenów 
np. zbiorników wodnych, 
ścieżkami edukacyjnymi oraz 
ogrodami edukacji 
ekologicznej 

2016-2023 300 000,00 środki własne, 

Fundusze unijne, 

Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 

10.2.8. OBSZAR INTERWENCJI VIII: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Cel operacyjny:  

1) Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi 

Tabela 30. Przykładowe działania ekologiczne w ramach OBSZAR INTERWENCJI VIII: 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

 

Cel operacyjny Działania ekologiczne 
Jednostka 

realizująca 

Okres 

realizacji 

Żródła 

finansowania 

OBSZAR INTERWENCJI VIII: Zagrożenia Poważnymi Awariami 

Ochrona przed 

poważnymi 

awariami i 

zagrożeniami 

naturalnymi 

 

Utrzymywanie w 

gotowości sprawnego 

systemu zapobiegawczo-

interwencyjno-

ratunkowym na wypadek 

wystąpienia poważnej 

awarii lub klęski 

żywiołowej 

 

Gmina, 

Jednostki 

ratownicze 

2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska, 

Prowadzenie działań 

edukacyjno-

informacyjnych dla 

mieszkańców Gminy o 

możliwościach 

zapobiegania i zasadach 

postępowania w 

przypadku wystąpienia 

poważnej awarii lub 

klęski żywiołowej 

 

Gmina 2016-2023 

budżet JST, budżet 

Państwa, Fundusze 

unijne, Środki z 

Funduszy Ochrony 

Środowiska,  

 

Tabela 31. Harmonogram rzeczowo finansowy działań w ramach OBSZAR INTERWENCJI VIII: 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

 

Nazwa zadania Wdrożenie Szacowane koszty Źródła finansowania 

 

Prowadzenie działań 

edukacyjno-

informacyjnych dla 

mieszkańców 

2016-2023 30 000,00 środki własne, Fundusze 

unijne, Środki z Funduszy 

Ochrony Środowiska 
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11. Instrumenty realizacji gminnego programu ochrony 

środowiska 

 

Polityka ekologiczna realizowana jest na mocy wielu ustaw, wśród których najważniejsze to Prawo 

ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochronie 

przyrody, ustawa o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Instrumenty realizacji 

Programu Ochrony Środowiska wynikające z zapisów ustawowych można podzielić na: prawne, 

finansowe, społeczne, polityczne i strukturalne. 

 Instrumenty polityczne 

Do najważniejszych instrumentów politycznych należy:  

 Polityka ekologiczna Państwa, Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego , 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Siedleckiego , Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego. 

 Instrumenty prawne 

Wśród instrumentów prawnych wyróżnić można: 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 decyzję o emisji do powietrza, 

 decyzję dotyczącą hałasu, 

 decyzję o wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko istniejącego obiektu, 

 decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami. 

 Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należy m. in.: opłata za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska, administracyjna kara pieniężna. Źródłami pozyskiwania środków na finansowanie 

zadań związanych z ochroną środowiska są także: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 emisja obligacji komunalnych, 

 budżet powiatu, 

 EkoFundusz, 

 kredyty bankowe, 

 fundusze unijne (strukturalne, programy pomocowo-operacyjne, pozostałe instrumenty 

finansowe unijne wspomagające ochronę środowiska np. Fundusz LIFE+); 

 Instrumenty społeczne 

Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

 wewnętrzne, czyli dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez działania edukacyjne, 

 zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, debaty 

publiczne, kampanie edukacyjne). 

 Instrumenty strukturalne 

 Są to przede wszystkim strategie i programy wdrożeniowe oraz systemy zarządzania 

środowiskowego. 
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12. System zarządzania i monitoring programu ochrony 

środowiska 
 

12.1. Struktura zarządzania środowiskiem 

Sprawna i skuteczna realizacja planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Paprotnia umożliwi osiągnięcie założonych celów, określonych w ramach kilku istotnych obszarów 

interwencji. W związku z tym, Gmina musi jednocześnie dysponować zasobami finansowymi, 

organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi. 

 ZASOBY FINANSOWE 

Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania 

środków budżetowych jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe 

między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska, w 

którym podstawowymi źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy pomocowe, 

środki własne inwestorów oraz budżet Gminy.Realizacja inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska może być wspierana za pomocą funduszy zewnętrznych pozyskiwanych w formie 

dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnej pożyczki. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury przyczyniającej się do ochrony środowiska, mogą być fundusze Unii 

Europejskiej, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A, EkoFundusz oraz 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 

 

 ZASOBY ORGANIZACYJNE 

Realizacja planowanych inwestycji, oprócz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania, 

wymaga również właściwej organizacji wewnętrznej. Cele i zadania w zakresie szeroko 

pojętej ochrony środowiska zostały ujęte w opracowanych planach i strategiach, 

obowiązujących na terenie Gminy. 

Cele zawarte w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez pracowników Gminy i 

inne jednostki,w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Gmina 

Paprotnia dysponuje odpowiednio przygotowanym zasobem organizacyjnym, 

umożliwiającym skuteczną i sprawną realizację zaplanowanych zadań. 

 

 ZASOBY INFRASTRUKTURALNE 

Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów i celów, zostały 

określone z uwzględnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych oraz możliwości ich 

potencjalnej rozbudowy. W związku z tym można przyjąć, że z punktu widzenia zasobów 

infrastrukturalnych, realizacja planowanych zadań jest możliwa.Analizując możliwość 

zastosowania przedstawionych rozwiązań na podstawie uwarunkowań  stwierdza się, że 

wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania uwzględniając 

następujące warunki: 

 etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań, 

 powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie wdrażania, 

realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu, 

 pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w planie zadań 

inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

Pomimo że Gmina posiada niezbędne zasoby, sprawną i skuteczną realizację planowanych zadań 

mogą uniemożliwić następujące czynniki: 
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 zmiana uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków oraz 

mających wpływ na jego sytuację finansową, 

 niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt i 

uprzedzania ewentualnych zagrożeń, 

 nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań, 

 wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność 

innego rozdysponowania środków finansowych. 

12.2.  Struktura zarządzania programem ochrony środowiska 

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska powinno odbywać się w strukturze zadaniowo-

instrumentalnej, obejmując wszystkie jednostki organizacyjne świadomie uczestniczące w jego 

realizacji. 

Do podmiotów uczestniczących w organizacji i zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska należą: 

 Wójt Gminy, 

 Rada Gminy. 

Do grupy podmiotów monitorujących przebieg realizacji i efekty programu należą: 

 WIOŚ, PSSE, IMGW, RZGW, 

 Starostwo Powiatowe 

 Wojewódzki Konserwator Przyrody, 

 Podmioty gospodarcze (w określonym zakresie), 

 Jednostki naukowo-badawcze (na zlecenia w określonym zakresie), 

 Podmioty finansujące realizację zadań. 

 

Do grupy podmiotów kształtujących społeczne wsparcie Programu Ochrony Środowiska należą: 

 szkoły (system edukacji ekologicznej), 

 organizacje pozarządowe funkcjonujące na obszarze Gminy. 

Do grupy podmiotów bezpośrednio realizujących Program Ochrony Środowiska należą: 

 podmioty gospodarcze realizujące zadania własne, 

 samorząd gminny. 

Odbiorcą Programu Ochrony Środowiska jest społeczeństwo Gminy, które dokonuje jego oceny: 

akceptacji lub krytyki zaplanowanych działań oraz uczestniczy w negocjacjach rozwiązujących 

konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia określonych terenów. 

12.3. Monitoring programu ochrony środowiska 

 

Za realizację poszczególnych zadań odpowiadać będą osoby lub jednostki organizacyjne, które po 

zakończeniu prac nad zadaniami zobowiązane będą do sporządzenia sprawozdania z wykonania 

zadania, obejmujące m.in. przedmiot i poniesione nakłady. 

Podstawą zarządzania Programem Ochrony Środowiska będzie stałe monitorowanie uzyskiwanych 

efektów stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 

skutki podejmowanych działań. W celu monitorowania stanu środowiska proponuje się zastosowanie 

wskaźników stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz wskaźników reakcji na złą jakość 

środowiska albo na nadmierne oddziaływania. Przydatne jest pokazywanie tendencji zmian 

poszczególnych wskaźników w latach. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, co dwa lata będzie sporządzany raport szczegółowy z 

wykonania Programu Ochrony Środowiska, a dotyczący szczególnie działań, które są związane z 
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likwidacją przekroczenia przepisów prawa, wynikami monitorowania jakości środowiska, 

konieczności wprowadzenia korekt do Programu itp.  

Pierwszy raport zostanie przygotowany za lata 2016 i 2017, a następny za lata 2018 i 2019. 

Podczas opracowywania raportu należy wykorzystać wyniki badań prowadzonych w ramach: 

Państwowego Monitoringu Środowiska, informacje zawarte w raportach i publikacjach 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, jak również informacje z pozostałych podmiotów. 

W związku z powyższym, podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu 

obejmują: 

 sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony 

środowiska, 

 aktualizację celów krótkoterminowych na następne dwa lata, 

 aktualizację polityki długoterminowej co cztery lata. 

 

Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdrażania programu prowadzona będzie przez: 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 

 Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

 Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 

 Gminę Paprotnia 
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13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Opracowanie gminnego Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232). Niniejszy Program zgodny jest z 

powyższą ustawą, a także z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 z Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego  na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, odnoszącym się do aspektów 

środowiskowych. Dokument ten określa i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do 

poprawy jakości życia i stanu środowiska na terenie Gminy Paprotnia. 

Program składa się z następujących rozdziałów: 

 Wprowadzenie – w rozdziale tym scharakteryzowano podstawy formalno-prawne wykonania 

powiatowego Programu Ochrony Środowiska, określono cel i zakres niniejszego dokumentu, 

a także zaprezentowano metodykę wykonania Programu; 

 Uwarunkowania zewnętrzne – w rozdziale przedstawiono uwarunkowania wynikające z 

dokumentów strategicznych szczebla unijnego, krajowego, wojewódzkiego, powiatowego 

oraz gminnego; 

 Charakterystyka– w rozdziale zostały zawarte podstawowe dane dotyczące Gminy Paprotnia, 

w tym aktualne uwarunkowania gospodarcze i środowiskowe z uwzględnieniem możliwości 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; szczegółowy opis poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego, warunków klimatycznych, walorów przyrodniczych oraz 

istniejących form ochrony przyrody; 

 Analiza stanu środowiska przyrodniczego– w rozdziale zamieszczono szczegółową ocenę 

jakości stanu środowiska z uwzględnieniem poszczególnych komponentów środowiska; 

 Analiza SWOT dla obszarów przyszłej interwencji – dokonano osobnej analizy SWOT dla 

wszystkich obszarów interwencji, na podstawie której ustalono cele operacyjne i zadania 

ekologiczne dla Gminy; 

 Główne ustalenia gminnego Programu Ochrony Środowiska – w rozdziale przedstawiono cel 

nadrzędny Programu oraz wskazano cele operacyjne i zadania ekologiczne w ramach każdego 

obszaru interwencji; 

  instrumenty realizacji gminnego programu ochrony środowiska – w rozdziale zamieszczono 

informacje o źródłach finansowania inwestycji środowiskowych; 

 System zarządzania i monitoring programem ochrony środowiska – rozdział zawiera 

informacje dotyczące sposobu zarządzania niniejszym programem; 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 

Wdrażanie Programu odbywać się będzie przez stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 

stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz skutki 

podejmowanych działań. W celu monitorowania stanu środowiska zastosowane zostaną wskaźniki 

stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz wskaźniki reakcji na złą jakość środowiska albo 

na nadmierne oddziaływania. 
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