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Wykaz stosowanych skrótów:
BAT – najlepsza dostępna technika
b.d. – brak danych
BDR – bank danych regionalnych
GPGO _gminny plan gospodarki odpadami
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KPGO – krajowy plan gospodarki odpadami
Mg – mega gram
PCB - polichlorowane bifenyle
PCKZ- Polska Czerwona Księga Zwierząt
PGO – powiatowy plan gospodarki odpadami
PKB – Produkt Krajowy Brutto
UG – urząd gminy
WPGO – wojewódzki plan gospodarki odpadami
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ZUOK - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ZUSOK - Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów
Rodzaje odpadów wymienione w treści dokumentu określono w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001
nr 112 poz. 1206).
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1. WPROWADZENIE

1.1. PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest
w Polsce obligatoryjne w procesie opracowywania planów, programów, polityk
i strategii, których realizacja może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na
środowisko. Obowiązek ten powstał na skutek pełnej transpozycji do polskiego
porządku prawnego postanowień Dyrektywy SEA (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu planów
i programów na środowisko - Dz. U. WE L 197 z 21 lipca 2001 r.).
Podstawą prawną przeprowadzenia ww. postępowania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektów planów gospodarki odpadami jest
art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Kluczowym dokumentem w omawianej procedurze jest sporządzana zgodnie
z art. 51 cytowanej ustawy prognoza oddziaływania na środowisko.
Niniejsze opracowanie jest prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną
w związku ze sporządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba projektu
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016”. Projekt jest aktualizacją planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa
Dęba przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/266/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia
28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Nowa Dęba na lata 2005-2014. Projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie. Przedmiotowe dokumenty zostaną także udostępnione społeczeństwu
w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Celem prognozy jest zidentyfikowanie istotnych skutków środowiskowych
(pozytywnych i negatywnych), jakie mogłyby powstać lub powstaną wskutek realizacji
planu gospodarki odpadami. Prognoza wskazuje działania jakie należy podjąć, aby
wyeliminować wszelkie negatywne skutki środowiskowe realizacji planu lub
ewentualnie doprowadzić do ich ograniczenia w przypadku, gdy pełne ich wykluczenie
jest niemożliwe.
1.2. ZAKRES PROGNOZY
Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem
zakresu określonego w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.).
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2. PRZEDMIOT PROGNOZY

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest dokument planistyczny
pt. „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016”, opracowany na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z poźn. zm.) przez Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Plany gospodarki opadami są dokumentami opracowywanymi na wszystkich
szczeblach administracji państwowej w celu realizacji założeń polityki ekologicznej
państwa, przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania odpadami, a także
stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji oraz urządzeń do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje swoim zakresem odpady komunalne,
powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem
odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych.
2.1. GŁÓWNE CELE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWA DĘBA
NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016
Przedmiotowy plan jest dokumentem strategicznym, w którym zostały określone
lokalne cele i działania dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Nowa Dęba, które dotyczą okresu 2009-2012 oraz perspektywicznie
okresu 2013-2016.
Celem nadrzędnym dokumentu jest: „Rozwój systemu zagospodarowania odpadów
zapewniający ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich
prawidłowe zagospodarowanie”.
W planowanym systemie gospodarki odpadami na obszarze gminy Nowa Dęba
wzięto pod uwagę kierunki działań wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa,
Krajowego, Wojewódzkiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
W planowanym systemie gospodarki odpadami na obszarze gminy Nowa Dęba
wzięto pod uwagę kierunki działań wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa,
Krajowego, Wojewódzkiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na
podstawie, których przyjęto następujące kierunki działania:
1. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrażanie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania,
2. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli w szczególności w zakresie
minimalizacji wytwarzania odpadów,
3. Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
4. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy,
5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów
kierowanych na składowisko,
6. Wdrażanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
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7. Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowywania odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych.
2.2. ZWIĄZEK PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI
Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” jest ściśle powiązany z planami gospodarki odpadami
wyższego szczebla administracji państwowej tj.
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010),
 Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lata
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019,
 Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tarnobrzeskiego na lata
2004-2011 z uwzględnieniem niezbędnych działań do roku 2015.
To powiązanie wynika z konieczności hierarchicznego planowania gospodarki
odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Gminy plan
o charakterze operacyjnym (koncentrującym się na działaniu) odzwierciedla bardziej
strategiczne cele planu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. Tym samym cele
i zadania przypisane w planach wyższego szczebla organom oraz innym uczestnikom
funkcjonującym na poziomie struktur gminnych, zostały uwzględnione w projekcie
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016”.
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3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

3.1. ISTNIEJĄCY STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE
Pełna ocena stanu środowiska gminy w kontekście projektowanego planu nie może
być przeprowadzona bez wstępnego scharakteryzowania stanu gospodarki odpadami
komunalnymi obszaru. Poniżej w sposób ogólny opisano ilość wytwarzanych w gminie
odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania, przyjmując za rok bazowy
- 2008 r.
Analiza ilości powstających odpadów komunalnych ogółem została opracowana
metodą wskaźnikową zgodnie z przyjętymi dla województwa podkarpackiego
założeniami wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2019.
Tab.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Dęba w 2008 w ujęciu poszczególnych
sołectw
Nazwa sołectwa

Liczba ludności

Odpady ogółem
[Mg/rok]

Miasto

8037

2178,03

Os. Poręby Dębskie

2005

543,36

Os. Dęba

1849

501,08

Jadachy

1586

429,81

Chmielów

2126

576,15

Cygany

1106

299,73

Tarnowska Wola

879

238,21

Alfredówka

653

176,96

Os. Buda Stalowska

194

52,57

Rozalin

742

Razem:

19177

201,08
5196,98

Na terenie Gminy Nowa Dęba występuje strumień odpadów komunalnych o bardzo
zróżnicowanym składzie fizycznym i chemicznym. Zależy to między innymi od
wyposażenia budynków w urządzenia techniczno – sanitarne, rodzaju zabudowy, stopy
życiowej mieszkańców oraz technologii produktów spożywczych będących obecnie na
rynku.
Analiza ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (wg składu
morfologicznego powstających na terenie gminy) oszacowana została metodą
wskaźnikową (wg WPGO). Dla miasta Nowa Dęba przyjęto wskaźniki dla miasta,
natomiast na pozostałych obszarów gminy Nowa Dęba przyjęto wskaźniki dla terenów
wiejskich.
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Tab.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z na terenach wiejskich (wg WPGO 2008)
L.p.
Frakcja odpadów
%
1

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

16,2

2

Odpady z pielęgnacji terenów
zielonych

3,6

3

Papier i tektura

14,7

4

Opakowania wielomateriałowe

5,7

5

Tworzywa sztuczne

13,1

6

Szkło

8,3

7

Metal

5,0

8

Odzież, tekstylia

1,4

9

Drewno

1,5

10

Odpady niebezpieczne

0,9

11

Odpady mineralne w tym frakcja
popiołowa

29,6

12

Razem

100

Tab.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg WPGO 2008)
L.p.
Frakcja odpadów
%

2

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady z pielęgnacji terenów
zielonych

3

Papier i tektura

4

Opakowania wielomateriałowe

8,2

5

Tworzywa sztuczne

15,2

6

Szkło

8,6

7

Metal

5,0

8

Odzież, tekstylia

1,6

9

Drewno

1,5

10

0,9

11

Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne w tym frakcja
popiołowa

12

Razem

100

1

26,4
2,0
22,1

8,5

Rys.1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z na terenach wiejskich (wg wskaźników WPGO)
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Rys.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenach miejskich (wg wskaźników WPGO)

Tab.4. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie miasta Nowa Dęba w 2008 roku.
Masa odpadów
L.p.
Frakcja odpadów
%
[Mg/rok]
1

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

26,4

576,0

2

odpady z pielęgnacji terenów zielonych

2,0

43,8

3

papier i tektura

22,1

481,3

4

opakowania wielkomateriałowe

8,2

178,4

5

tworzywa sztuczne

15,2

331,0

6

szkło

8,6

187,0

7

metal

5,0

108,0

8

odzież, tekstylia

1,6

35,2

9

drewno

1,5

32,1

10

odpady niebezpieczne

0,9

19,6

11

odpady mineralne w tym frakcja popiołowa

8,5

185,5

12

Razem

100

2177,9

Tab.5. Bilans odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenach wiejskich gminy Nowa Dęba w 2008 roku
Masa odpadów
L.p.
Frakcja odpadów
%
[Mg/rok]
1

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

16,2

488,2

2
3

odpady z pielęgnacji terenów zielonych

3,6

109,7

papier i tektura

14,7

443,1

4

opakowania wielkomateriałowe

5,7

171,6

5

tworzywa sztuczne

13,1

396,7

6

szkło

8,3

251,8

7

metal

5,0

150,5

8

odzież, tekstylia

1,4

40,8

9

drewno

1,5

45,0

10

odpady niebezpieczne

0,9

26,7

11

odpady mineralne w tym frakcja popiołowa

29,6

894,7

12

Razem

100

3018,8
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Do odpadów komunalnych zaliczyć należy zarówno odpady domowe związane
z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych, jak i odpady z obiektów użyteczności
publicznej i obsługi ludności – infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym m.in.:
z obiektów administracji, oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług. Odpady
z gospodarstw domowych stanowią podstawową grupę odpadów komunalnych (ok. 8090%). Pozostała część odpadów komunalnych, to odpady z terenów otwartych tzn.
odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady z placów targowych, cmentarzy, terenów
zieleni urządzonej, itp. (5-7%) oraz odpady wielkogabarytowe takie, jak: zużyte meble,
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny itp. (5-10 %).
Analiza stanu istniejącego w zakresie ilości odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych oszacowana zastała metodą wskaźnikową (zgodnie
z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami) i odnosi się do liczby
mieszkańców w gminie Nowa Dęba (Tabela 3.6.). W ogólnej masie wytworzonych w
gospodarstwach domowych odpadów komunalnych nie zostały uwzględnione tu
odpady z obiektów infrastruktury, odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe,
niebezpieczne. Uwzględniono jedynie niesegregowane, zmieszane odpady komunalne
z gospodarstw domowych.
Tab.6. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowa Dęba w 2008r
w ujęciu poszczególnych sołectw (wg wskaźników WPGO 2008, niesegregowane, zmieszane odpady komunalne z
gospodarstw domowych)
Odpady ogółem
Nazwa sołectwa
Liczba ludności
[Mg/rok]
Miasto

8037

1768,1

Os. Poręby Dębskie

2005

441,1

Os. Dęba

1849

406,8

Jadachy

1586

348,9

Chmielów

2126

467,7

Cygany

1106

243,3

Tarnowska Wola

879

193,4

Alfredówka

653

143,7

Os. Buda Stalowska

194

42,7

Rozalin

742

163,2

Razem

19177

4218,9

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury
takie, jak: zakłady produkcyjne, handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty
turystyczne, targowiska.
Ilość odpadów komunalnych powstająca w obiektach infrastruktury publicznej na
terenie gminy Nowa Dęba wyniosła w 2008 roku około 1260 Mg/rok.
Tab.7.Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO)
Lp.
Frakcja odpadów
Udział %
1

Organiczne

10

2

Papier i tektura

30

3

Tworzywa sztuczne

30

4

Szkło

10

5

Metale

5

6

Tekstylia

3

7

Mineralne i frakcja drobna

12

8

Razem

100
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Rys.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg wskaźników WPGO)

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to przede wszystkim
odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady zielone, papier, tektura
i tekstylia.
Na terenie miasta część odpadów w postaci zużytego papieru, tektury i tekstyliów
jest odzyskiwana dzięki selektywnej zbiórce odpadów. Odpady zielone powstają
przede wszystkim na terenie zabudowy jednorodzinnej są częściowo kompostowane
na własne potrzeby mieszkańców, częściowo palone, a częściowo wrzucane do
pojemników jako balast i trafiają na składowisko odpadów. Znacznym problemem są
odpady kuchenne, które prawie w całości trafiają na składowisko.
Na terenach wiejskich zarówno kuchenne odpady biodegradowalne jak i odpady
zielone są prawie w całości wykorzystywane na własne potrzeby mieszkańców. Są one
w znacznej mierze kompostowane, a częściowo stanowią pokarm dla zwierząt
domowych. Papier, makulatura i tekstylia są częściowo poddawane procesowi odzysku
dzięki wprowadzanej i rozwijanej selektywnej zbiórce odpadów. Znaczna część
niepełnowartościowych tekstyliów jest odzyskiwana dzięki okresowo prowadzonym
przez PCK akcjom zbiórki. Tylko niewielka część trafia na składowisko odpadów.
Tab.8. Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg WPGO 2008)
Masa
Strumień odpadów powstających w sektorze
L.p.
odpadów
komunalnym
[Mg/rok]
1

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

1064,2

2

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

153,5

3

Papier i tektura

924,4

4

Tekstylia

76

5

Drewno

77,1

6

Razem

2295,2

Ilość odpadów wielkogabarytowych powstających w ciągu roku w gminie Nowa
Dęba szacuje się na 230,4 ton (wg wskaźników WPGO).
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Tab.9. Średni skład odpadów wielkogabarytowych (wg KPGO)
Lp.
Odpady wielkogabarytowe [%]

1 Drewno
2 Metale
3 Inne (balastowe, materace, plastik)

60
30
10
100

Razem

Tab.10. Skład odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie gminy Nowa Dęba (wg wskaźników KPGO)
Odpady wielkogabarytowe
Nazwa gminy

Liczba ludności

Ogółem

Drewno

Metale

Inne

[Mg/rok]
Nowa Dęba

19177

230,42

138,25

69,13

23,04

Rodzaj i ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących
z terenu gminy Nowa Dęba w latach 2006 - 2008 przedstawiono w tabeli poniżej.

2008

2007

2006

Tab.11. Rodzaj i ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gminy w latach 2006,
2007 i 2008
Rodzaj odpadu
Ilość
Rok
(Kod lub nazwa)
[Mg]
20 01 02
46,3
szkło
15 01 02
11,3
opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 01
35,2
opakowania z papieru I tektury
20 01 02
54,75
szkło
15 01 02
13,71
opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 01
40,02
opakowania z papieru I tektury
20 01 02
58,20
szkło
15 01 02
10,88
opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 01
21,72
opakowania z papieru I tektury

Źródło: PGKiM, Nowa Dęba

Zebrane selektywnie odpady opakowaniowe przekazywane są firmom zajmującym
się recyklingiem.
Szacuje się, że na terenie Gminy Nowa Dęba w 2008r wytworzono około 1507 Mg
odpadów opakowaniowych. Przybliżony skład morfologiczny (za KPGO 2010
przedstawiono poniżej).
Tab. 12. Ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Nowa Dęba (wg KPGO 2010)
Masa odpadów
opakowaniowych
Materiał
Udział [%]
wytworzona na terenie
Gminy w 2008 r.
[Mg]
Szkło

27

403,9

Tworzywa

19

292,9

Papier/tektura

35

522,0

Metale

4,9

74,2

Drewno

14,0

212,0

Inne

0,1

2,2

Razem

100

1507,2
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Ilość odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego powstających w gminie
Nowa Dęba oszacowana została na podstawie składu morfologicznego odpadów
komunalnych wytwarzanych w województwie podkarpackim - wg WPGO. Odpady te
można oddać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego na
terenie PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
Tab.13. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Dęba w
roku 2008 ( wg wskaźników WPGO)

Wyszególnienie

Liczba
ludności

Ilość powstających
odpadów
niebezpiecznych
[Mg/rok]

Gmina Nowa Dęba

19 177

46,8

W 2008 roku na terenie gminy zebrano 823 kg zużytych baterii oraz 53 kg
przeterminowanych leków.
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba przedstawiono w
tabeli poniżej.
Tab.14. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
Lp.
Podmiot upoważniony do odbioru odpadów komunalnych
1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie ul. Leśna 1

2

SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp. j. w Sandomierzu ul. Portowa 24

3

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Jasińskiego 19,39-400 Tarnobrzeg

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 2009

Głównym przedsiębiorcą, który zajmuje się odbiorem odpadów w ramach
istniejącego systemu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Nowej Dębie, które stanowi gminną jednostkę organizacyjną.
Przedsiębiorstwo to w ramach prowadzonej gospodarki odpadowej prowadzi
działalność w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i odpadów pochodzących
z selektywnej zbiórki.
Odpady zmieszane gromadzone są przez mieszkańców budynków wielorodzinnych
w 1100 litrowych kontenerach typu SM, znajdujących się w osłonach śmietnikowych
(wiaty śmietnikowe). Opróżnianie tych kontenerów odbywa się codziennie w dni
robocze (od poniedziałku do soboty). Budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa na
obszarach wiejskich wyposażone są zgodnie z zawartymi umowami na odbiór
odpadów w pojemniki 110 lub 120 litrów, a ich opróżnianie odbywa się w cyklach:
tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych. Szkoły na terenie gminy zaopatrzone
są w 10 sztuk pojemników, o pojemności 1100 litrów.
W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze miasta i
gminy Nowa Dęba prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na:
tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, złom, odpady zielone, odpady
wielkogabarytowe, gruz.
Odbiorcami wysegregowanych odpadów z terenu gminy są:

„Wtórstal” w Stalowej Woli Odpady - opakowania z papieru i
tektury

Recykling Centrum Sp. z o. o. w Jarosławiu - opakowania ze
szkła gospodarczego, poza ampułkami

F.H.U. „HELIOS” Brzostowa Góra 66 - opakowania z tworzyw
sztucznych (PET, inne);
Na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz w części szkół na terenie sołectw
ustawione są zespoły trzech pojemników typu "Iglo" na szkło, makulaturę i tworzywa

16

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

sztuczne. W obrębie zabudowy jednorodzinnej wszystkim chętnym rozdawane są
zestawy trzech worków na w/w rodzaje odpadów.
Segregowane odpady komunalne – szkło, makulatura i plastik zbierane są przez
PKGiM z różną częstotliwością, w zależności od typu zabudowy. Na obszarze
zabudowy wielorodzinnej odbierane są po napełnieniu, a na obszarze zabudowy
jednorodzinnej – raz na miesiąc lub raz na kwartał.
Na terenie miasta zbierane są również selektywnie takie odpady jak gruz, złom,
odpady wielkogabarytowe. Odpady te są składowane przez mieszkańców przy
pergolach śmietnikowych. Zbiórką tych odpadów zajmuje się PGKiM Sp. z o.o. Na
terenie bazy Przedsiębiorstwa istnieje specjalnie w tym celu przygotowane zaplecze.
Zaplecze to służy do magazynowania i tymczasowego gromadzenia wysegregowanych
odpadów przed poddaniem ich odzyskowi lub recyklingowi. Również odpady zielone z
pielęgnacji zieleni miejskiej (trawa, liście, odrosty żywopłotów, gałęzie) poddawane są
odzyskowi. Część z nich (trawa, liście, odrosty żywopłotu) stanowią komponenty
produkowanego na bazie osadów ściekowych tzw. "polepszacza gleby BIOCAL"
Gałęzie i inne odpady czystego drewna są przetwarzane na zrębkę drzewną i w takiej
formie służą jako paliwo dla Kotłowni Miejskiej.
Według danych z 2008 roku jeszcze około 13,5% gospodarstw domowych na
obszarze całej gminy nie jest objęta zbiorowym odbiorem odpadów komunalnych.
Natomiast na obszarach wiejskich wielkość tą szacuje się na poziomie 31,3%.
Tab.15. Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach ubiegłych
Proces
Miejsce odzysku
Rodzaj odpadu
Ilość
Rok
odzysku
(Kod lub nazwa)
[Mg]
Przekazywane do odzysku firmie
20 01 02 szkło
46,3
R - 14
Recykling Centrum Sp. z o. o. w
Jarosławiu
Przekazywane firmie EKO15 01 02 opakowania z tworzyw
11,3
R -14
SKODREW Mielec
sztucznych
2006

2007

2008

15 01 01 opakowania z papieru
I tektury

35,2

R -14

19 08 02 zawartość
piaskowników

32,2

R - 10

19 08 05 ustabilizowane
komunalne osady ściekowe

990,0

R – 10

20 01 02 szkło

54,75

R - 14

15 01 02 opakowania z tworzyw
sztucznych

13,71

R -14

15 01 01 opakowania z papieru
I tektury

40,02

R -14

19 08 02 zawartość
piaskowników

32,50

R – 10

19 08 05 ustabilizowane
komunalne osady ściekowe

832,80

R – 10

20 01 02 szkło

58,20

R - 14

15 01 02 opakowania z tworzyw
sztucznych

10,88

R -14

15 01 01 opakowania z papieru
I tektury

21,72

R -14

19 08 02 zawartość
piaskowników

30,56

R - 10

Przekazywane do odzysku firmie
„Wtórstal” w Stalowej Woli
Nawożenie wierzby
Nawożenie wierzby

Przekazywane do odzysku firmie
Recykling Centrum Sp. z o. o.
w Jarosławiu
Przekazywane do odzysku
F.H.U. „HELIOS”
Brzostowa Góra 66
Przekazywane do odzysku firmie
„Wtórstal” w Stalowej Woli
Nawożenie wierzby
Nawożenie wierzby

17

Przekazywane do odzysku firmie
Recykling Centrum Sp. z o. o.
w Jarosławiu
Przekazywane do odzysku
F.H.U. „HELIOS”
Brzostowa Góra 66
Przekazywane do odzysku firmie
„Wtórstal” w Stalowej Woli
Nawożenie wierzby

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Rok

Rodzaj odpadu
(Kod lub nazwa)
19 08 05 ustabilizowane
komunalne osady ściekowe

Ilość
[Mg]

Proces
odzysku

1760,00

R – 10

Miejsce odzysku
Nawożenie wierzby

Źródło: PGKiM, Nowa Dęba

Na terenie Gminy Nowa Dęba brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów.
Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów. Korzysta w ramach podpisanych
umów ze składowiska odpadów komunalnych w Piasecznie oraz w Stalowej Woli.
Tab.16. Miejsce i sposób unieszkodliwiania zbieranych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Nowej Dębie odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z terenu gminy Nowa Dęba.
Miejsce odzysku
Rodzaj odpadu
Ilość
Sposób odzysku lub
Rok
Źródła pochodzenia
lub
[Mg]
unieszkodliwiania
unieszkodliwiania
20 03 01,
odpady z gospodarstw
niesegregowane
domowych i
składowisko
2006
4384,00
składowanie (D5)
(zmieszane) odpady
podmiotów
Piaseczno
komunalne,
gospodarczych
20 03 01,
odpady z gospodarstw
składowisko
niesegregowane
domowych i
Piaseczno
2007
4001,40
składowanie (D5)
(zmieszane) odpady
podmiotów
składowsiko
komunalne,
gospodarczych
Stalowa Wola
20 03 01,
odpady z gospodarstw
składowisko
niesegregowane
domowych i
Piaseczno
2008
3465
składowanie (D5)
(zmieszane) odpady
podmiotów
składowisko
komunalne,
gospodarczych
Stalowa Wola

Na terenie gminy funkcjonują natomiast dwie instalacje do odzysku odpadów:
 Kotłownia Miejska o mocy 8 MW opalana zrębkami drewnianymi,
 Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych na
preparat wapniowo - organiczny tzw. polepszacz gleby "Biocal".
Obie
instalacje
eksploatuje
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
Kotłownia Miejska opalana zrębkami drewnianymi
Instalacja znajduje się na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Leśnej 1,
w południowej części miasta Nowa Dęba, pomiędzy ul. Leśną, Mickiewicza,
Sikorskiego i potokiem Bystrzyk.
Kotłownia znajduje się w murowanym budynku, składającym się z trzech
części:
- Magazynu Paliw.
- Hali Kotłów.
- Części Administracyjno - Socjalnej.
W Magazynie Paliw można jednorazowo zgromadzić ok. 1500 m3 rozdrobnionych
odpadów drewnianych. Stan zapasów uzależniony jest od temperatur zewnętrznych. W
tej części odbywa się też rozładunek dostarczonego drewna z samochodów oraz
zasypywanie zrębkami na dwie ruchome podłogi stanowiące elementy systemu
transportu paliwa do kotłów. Dojazd do Magazynu odbywa się po wykonanej z kostki
betonowej drodze przejazdowej.
Zasadniczą część Kotłowni stanowi Hala Kotłów, w której znajdują się:
 dwa kotły Firmy Compte.R o mocy 3,5 MW i 4,5 MW wraz z systemem
wentylatorów i układem odpopielania,
 dwa multicyklony służące do oczyszczania spalin (skuteczność odpopielania
85%),
 pompy obiegu wody,
 stacja uzdatniania wody,
 system kolektorów,
 agregat prądotwórczy,
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dwa systemy transportu paliwa, w skład których wchodzą (oddzielnie dla
każdego kotła):
o ruchoma podłoga,
o obudowany przenośnik łańcuchowy,
o szuflada wraz popychaczem hydraulicznym.
Na zewnątrz Hali Kotłów znajdują się dwa emitory spalin (kominy), każdy
o wysokości 18 m. W części Administracyjno - Socjalnej znajduje się Centralna
Sterownia, w której zlokalizowane są szafy sterownicze (oddzielnie dla każdego kotła)
oraz centralny komputer. W pomieszczeniu tym przebywa obsługa Kotłowni (dwie
osoby na zmianie). Na zewnątrz Kotłowni umieszczony jest kontener na popiół.
Z przodu (od strony północnej) do Hali Kotłów przylegają wyłożone kostką place
manewrowe.
Opis sposobu odzysku
W instalacji tej prowadzi się odzysk energii z odpadów poprodukcyjnych, takich jak:
trociny, wióry, ścinki, zrębki, kora, kawałki drewna (rozdrabniane do frakcji zrębki).
Odpady te stanowią paliwo. Zgodnie z katalogiem odpadów ustalonym
rozporządzeniem Rady Ministrów wykorzystywane w Przedsiębiorstwie odpady jako
paliwo do odzysku energii zaliczane są do grupy odpadów innych niż niebezpieczne i
stanowią:
 grupę o kodzie 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i
mebli, masy celulozowe, papieru i tektury,
 podgrupę o kodzie 0301 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji
płyt
i mebli,
 rodzaj odpadów o kodzie 030105 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 030104.
Podkreślić należy, że wykorzystywane są tylko trociny, wióry i ścinki czystego
drewna. W Kotłowni nie spala się płyt wiórowych i forniru.
Oprócz wyżej wymienionych odpadów jako paliwo można również stosować
rozdrobnione gałęzie, odrosty żywopłotów i inne odpady pochodzące z pielęgnacji
zieleni miejskiej (kod 20 02 01). Odzysk energii prowadzony jest w dwóch Kotłach
wodnych niskoparametrowych francuskiej firmy COMPTER.R typu: COMPACT 35 DHP o mocy 3,5 MW i COMPACT 450 DH-P o mocy 4,5 MW. Sprawność cieplna obu
kotłów wynosi 85%. Odzysk energii prowadzony jest tylko w sezonie grzewczym tj. ok.
200 dni w roku. Średnia wartość opałowa odpadów poddawanych odzyskowi wynosi
11000 kJ/kg przy wilgotności w granicach 30-50%. Sprawność urządzeń odpylających
(multicyklonów), w które wyposażone są kotły wynosi 85%.
W zależności od potrzeb cieplnych odbiorców ciepła (w sezonie grzewczym)
w Kotłowni spala się ok. 6500 Mg odpadów drewnianych rocznie.
W procesie spalania (odzysku energii cieplnej) w kotle powstaje:
o energia cieplna, której nośnikiem jest woda,
o popiół,
o spaliny.
Energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania komunalnych zasobów
mieszkaniowych Nowej Dęby.
Popiół ze spalania drewna (w ilości ok. 60 Mg/rok) stanowi jeden z komponentów
polepszacza gleby "Biocal" - jest więc poddawany odzyskowi.
Pracą Kotłowni steruje tzw. czujka pogodowa. Jest to element automatyki, który w
oparciu o pomiary temperatury zewnętrznej decyduje o zadawanych parametrach,
takich jak: ilość paliwa, prędkość posuwu rusztu, ilość powietrza tłoczonego do kotłów,
siła ciągu. Odpowiedni dobór tych parametrów decyduje o właściwym (optymalnym)
procesie spalania.
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Emisja spalin z kotłowni, w których paliwem jest drewno, należy do jednych
z najniższych, a więc nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych stężeń, a emisja
CO2 jest równoważona przez uprawę roślin energetycznych.
Zastosowana tutaj metoda odzysku oznaczona jest w załączniku nr 5 do ustawy
o odpadach jako: R1 - Wykorzystanie jako paliwo lub innego środka wytwarzania
energii.
Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych
W wyniku oczyszczania ścieków w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie
powstają osady ściekowe, które oznaczone zostały kodem 19 08 05. Zgodnie z art. 43
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach komunalne osady ściekowe mogą
być zagospodarowane, jeżeli są ustabilizowane, odwodnione oraz odpowiednio
przygotowane poprzez obróbkę biologiczną, chemiczną lub termiczną tak, aby nie
stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.
W ramach prowadzonej eksploatacji Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wdrożyło technologię przetwarzania osadów
na preparat do kondycjonowania gruntów, uwzględniającą dodatek odpadów
drzewnych (pyły drzewne), wapna palonego oraz popiołów po spalaniu biomasy w
kotłowni miejskiej. Uzyskany w konsekwencji polepszacz gleby o nazwie BIOCAL
wykorzystywany jest do użyźniania gleb, na których zakładane są uprawy wierzby
energetycznej. Ma on również zastosowanie przy rekultywacji posiarkowych terenów
górniczych.
Instalacja ta jest zlokalizowana na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
komunalnych przy ul. Rodzoniowej i jest jednym z elementów ciągu technologicznego
procesu oczyszczania ścieków.
W skład Instalacji wchodzi:
- zagęszczacz osadu,
- prasa Guinara,
- mieszalnik,
- system dozowania komponentów wraz ze zbiornikami (wapno, odsort drzewny),
- system przenośników taśmowych do transportu polepszacza na miejsce
składowania,
- zadaszone miejsce składowania,
- instalacja sterowania.
Proces produkcji preparatu wapniowo - organicznego polega na mieszaniu ze sobą
odwodnionego osadu czynnego nadmiernego z wapnem, mączką drzewną, popiołem z
Kotłowni Miejskiej i rozdrobnionymi odpadami zielonymi (trawa, liście) pochodzącymi z
pielęgnacji zieleni miejskiej. Dwa ostatnie składniki dodawane są naprzemiennie, jeden
(popiół) w okresie zimowym a drugi (trawa, liście) w okresie letnio - jesiennym. Taki
cykl wynika z faktu okresowej dostępności poszczególnych grup odpadów.
Podczas pracy wymienionej wyżej instalacji służącej do odzysku osadów
ściekowych nie występuje zorganizowana emisja zanieczyszczeń. Może jedynie
występować uciążliwość zapachowa pochodząca z miejsca magazynowania osadów.
Odpady w postaci skratek i osady z piaskowników stanowiące ok. 5% osadów
ściekowych unieszkodliwiane są na składowisku odpadów w Piasecznie.
Wytwarzane osady objęte są stałym monitoringiem pozwalającym na określanie
ilości wytwarzanych osadów, ilości nagromadzonych osadów na składowisku oraz
sposobu ich zagospodarowywania. Prowadzony jest również monitoring składu
chemicznego osadów ściekowych, ich stanu sanitarnego oraz zawartości metali
ciężkich.
Ewidencja wytworzonych osadów pod względem składu, właściwości oraz sposobu
zagospodarowania prowadzona jest na karcie ewidencyjnej komunalnych osadów
ściekowych.
Na terenie gminy znajduje się też punkt utylizacji (kasacji) pojazdów. Jednostką
uprawnioną do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących
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podstawą ich wyrejestrowania jest m.in. mająca siedzibę na terenie Gminy Nowa Dęba
jest firma Handlowo-Usługowa Andrzej Łuczak ul. Sienkiewicza 34. Firma działa na
podstawie zezwolenia 172/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.12.2003r.
Wyposażenie firmy spełnia warunki stawiane instalacji do utylizacji pojazdów
wycofanych z użytku.
3.2. ISTNIEJĄCY STAN POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRDOWISKA ORAZ
POTENCJALNE
NEGATYWNE
ODDZIAŁYWANIA
NA
TE
ELEMENTY
W PRZYPADKU ZANIECHANIA REALIZACJI PALNU
Bezpośrednie negatywne oddziaływania na środowisko (jego poszczególne
elementy) ujawniają się głównie w miejscach, gdzie dokonywane jest
zagospodarowanie odpadów tj. instalacjach przeznaczonych do ich odzysku
i unieszkodliwiania.
Na terenie Gminy Nowa Dęba brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów,
funkcjonują natomiast dwie instalacje do odzysku odpadów:
- Kotłownia Miejska o mocy 8 MW opalana zrębkami drewnianymi
- Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych na
preparat wapniowo - organiczny tzw. polepszacz gleby "Biocal".
Zmieszane odpady komunalne trafiają do instalacji unieszkodliwiania
zlokalizowanych poza terenem gminy.
Docelowo odpady komunalne z terenu gminy będą zagospodarowywane
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Stalowa Wola – Tarnobrzeg, w instalacjach
spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).
Na teren bazy PKGiM Sp. z o. o. w Nowej Dębie przewożone są odpady
wielkogabarytowe powstające na terenie gminy, skąd po oddzieleniu drewna, złomu,
tworzyw sztucznych, szkła oraz frakcji niebezpiecznych, balast wywożony jest na
składowisko odpadów komunalnych.
Na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie funkcjonuje także Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych.
Poniżej scharakteryzowano stan środowiska gminy w odniesieniu do tych jego
elementów, w stosunku do których przewidywane jest negatywne oddziaływanie
w przypadku zaniechania realizacji projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Ocena negatywnego
oddziaływania koncentruje się przede wszystkim wokół systemu zbiórki i transportu
odpadów komunalnych oraz ich niekontrolowanego deponowania w środowisku oraz
nieprawidłowego postępowania ze zużytymi wyrobami zawierającymi azbest.
W związku ze stopniem szczegółowości projektowanego Planu wskazane
oddziaływania mają charakter orientacyjny, określający obszar potencjalnego
zagrożenia (rodzaj oraz prognozowaną wielkość), nie przyjmują natomiast mierzalnych
wartości liczbowych.
Krajobraz, geologia i ukształtowanie terenu
Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki, 2000) gmina Nowa Dęba
położona jest w obrębie Równiny Tarnobrzeskiej będącej częścią makroregionu Kotlina
Sandomierska. Granice równiny stanowią: od zachodu – Dolina Wisły (region Niziny
Nadwiślańskiej), od południa – Płaskowyż Kolbuszowski, natomiast od południowego
wschodu – Dolina dolnego Sanu. Równina Tarnobrzeska jest terenem piaszczystym,
płaskim przeciętym wstęgami rzek Łęgu, Trześniówki i Sanu. Jest to teren równinny
słabo zróżnicowany pod względem morfologicznym. Równina urozmaicona jest wałami
wydm parabolicznych o wysokości do 25 m oraz obniżeniami deflacyjnymi
zlokalizowanymi pomiędzy nimi. Miejscami aluwialne mady holocenu przykrywają
plejstoceńskie piaski. W podłożu tych osadów wytworzona jest warstwa pogipsowej
serii siarkonośnej, której strop opada w kierunku południowym.
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Teren gminy Nowa Dęba można podzielić na dwie części zróżnicowane pod
względem rzeźby terenu. Różnica wysokości pomiędzy obiema częściami wynosi
nawet kilkadziesiąt metrów – deniwelacje terenu gminy miejscami sięgają 65 m.
Większa, równinna część, obejmująca środkowy i północny obszar gminy to teren
obniżony, którego średnia rzędna wynosi 150 m n.p.m. Obszar ten jest lekko nachylony
w kierunku doliny Wisły. Przez jej środek przechodzi łukowato wygięty pas wydm,
wyniesionych kilka metrów ponad poziom terenu. Najniżej zlokalizowany punkt (148,4
m n.p.m.) znajduje się w dolinie rzeki Trześniówki, w okolicach miejscowości Cygany.
Południowa, mniejsza część gminy, należąca do Płaskowyżu Kolbuszowskiego, to
teren falisty, z licznymi wzniesieniami. Najwyżej wyniesiony w tej części gminy punkt,
którego rzędna terenu wynosi 215,3 m n.p.m. zlokalizowany jest na wzniesieniach
położonych na południe od osiedla Poręby Dębskie.
Pod względem budowy geologicznej teren gminy położony jest w obrębie
Zapadliska Przedkarpackiego. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są głównie
przez mioceńskie iły krakowieckie o miąższości kilkuset metrów, a strop tych utworów
zalega na głębokości od kilku do ponad dwudziestu metrów pod powierzchnią terenu.
Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe, wśród których
wyróżnia się:
 utwory plejstoceńskie:
o utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci glin, iłów, żwirów,
pospółek i piasków różnoziarnistych;
o utwory rzeczne wykształcone w postaci glin o stosunkowo niewielkiej
miąższości, a głębiej w postaci piasków różnoziarnistych;
 utwory holoceńskie wykształcone jako:
o utwory rzeczne i starorzeczy reprezentowane przez piaski drobne
i pylaste, gliny, namuły organiczne, torfy;
o utwory eoliczne reprezentowane przez drobnoziarniste piaski
wydmowe.
Walory estetyczne krajobrazu obniżają miejsca nielegalnego deponowania
odpadów. Miejsca te szczególnie wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie o dużym
stopniu naturalności (lasach, dolinach rzecznych).
Mniejsze znaczenie przypisuje się zaśmiecaniu obszarów wzdłuż tras
komunikacyjnych (rozwiewanie drobnych i lekkich odpadów stałych takich, jak: kawałki
folii, makulatury, tworzyw sztucznych), którymi transportowane są odpady do miejsc
odzysku i unieszkodliwiania. Należy jednak pamiętać, że nieodpowiednie warunki
transportu odpadów (przestarzały tabor, zły stan techniczny pojemników i kontenerów)
intensyfikują to oddziaływanie.
Wody podziemne
Gmina Nowa Dęba należy do Przedkarpackiego Regionu Hydrogeologicznego,
który charakteryzuje się znacznym zagrożeniem wód podziemnych przez infiltrację
zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Dla regionu tego cechą charakterystyczną jest
średnia lub zmienna zasobność wód podziemnych, głównie pierwszego poziomu
użytkowego. Wzdłuż cieku Trześniówka zasobność ta jest określana jako niska.
Uwzględniając zasięg występowania, wodonośność, zasobność, jakość wód
oraz znaczenie dla gospodarki w kraju wydzielono Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych. W obrębie jednego ze zbiorników znalazły się zasoby wód terenu gminy
– jest to zbiornik nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”. Zbiornik ten zajmujący
powierzchnię 810 km2, wykształcony w utworach czwartorzędowych, zalega
w piaszczysto-żwirowej warstwie wodonośnej w ośrodku porowym. Zasobność
dyspozycyjna wód zbiornika szacowana jest na poziomie 140 tys. m3/dobę. Średnia
głębokość ujęć waha się na poziomie 10-30 metrów. Okres infiltracji zanieczyszczeń
dla tego zbiornika wynosi poniżej 5 lat.
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Na terenie gminy Nowa Dęba znajduje się punkt badawczy sieci krajowej
monitoringu zwykłych wód podziemnych w Nowej Dębie. Charakterystykę punktu
pomiarowego oraz ocenę jakości wód w tym punkcie na podstawie badań
przeprowadzonych w 2006 r. przedstawia Tabela 17.
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Nowa Dęba

Czwartor
zęd

Głębokość stropu
[m p.p.t.]

Stratygrafia

Nr pkt

Lokalizacja

Tab.17. Charakterystyka punktu pomiarowego jakości wód podziemnych na terenie gminy Nowa Dęba oraz klasyfikacja
wód w 2006 r.

4,5

Rodzaj
wód

Typ ośrodka

Klasa wód

Wskaźniki o niskiej
jakości

gruntowe

warstwa
porowa

III

Fe, HCOO3, pH

Źródło: WIOŚ Rzeszów, 2006

Wody podziemne badane na terenie gminy zostały określone jako wody
zadawalającej jakości (klasa III w ocenie ogólnej). Przekroczenia norm dotyczyły takich
wskaźników, jak żelazo ogólne i wodorowęglany, a dla wód przeznaczonych do
spożycia wskaźnikiem przekraczającym wartość dopuszczalną było pH. W ocenie
jakości wód podziemnych w 2004 r. zastosowano nową klasyfikację wód zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr
32, poz. 284), które zakłada podział na 5 klas jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Badania jakości wody podziemnej służącej do zaopatrzenia ludności w wodę
przeprowadzone przez w 2007 roku przez Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. Nowa
Dęba wskazały na skażenie środowiska wodnego. Przekroczenia dotyczyły zawartości
tri i tetrachloroetenu w wodzie wodociągowej.
W celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do funkcjonującego na terenie gminy
ujęcia wód podziemnych Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. zlokalizował na trasie smugi
zanieczyszczeń 4 studnie głębinowe pracujące jako bariera hydrogeologiczna. Trzy z
nich znajdują się przy ujęciu wody, czwarta jest zlokalizowana na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscu, gdzie stwierdzono
najwyższe stężenia zanieczyszczeń wód podziemnych.
Praca bariery polega na odpompowywaniu wody, rozdeszczeniu jej (silne
utlenienie) i swobodnym spływie do ziemi. Udokumentowany efekt to 70 – 80% redukcji
zanieczyszczeń.
Wszystkie 4 studnie pracują w systemie ustalonym przez hydrogeologa
nadzorującego prowadzone przez Spółkę działania podjęte w celu maksymalnego
ograniczenia skutków zanieczyszczenia zasobu.
Docelowe działania naprawcze zostaną ustalone przez odpowiednie organy
ochrony środowiska na podstawie będącej obecnie w opracowaniu dokumentacji
hydrogeologicznej.
Oddziaływania na wody podziemne można się spodziewać w przypadku miejsc
nielegalnego usuwania odpadów. Skala tego oddziaływania jest minimalna,
szczególnie jeśli dotyczy wyłącznie typowych odpadów komunalnych. Znacznie
groźniejsze w skutkach mogą okazać się przypadki nielegalnego deponowania
w środowisku odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych np.
zużytych baterii, lamp fluorescencyjnych itp.
Potencjalnym oddziaływaniem na środowisko jest przenikanie do wód podziemnych
substancji szkodliwych w wyniku niewłaściwego zbierania oraz gromadzenia odpadów
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komunalnych. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie w przypadku wykorzystywania
niewłaściwych urządzeń (nieszczelnych pojemników, nieodpowiednich worków) do
gromadzenia odpadów.
Wody powierzchniowe
Gmina Nowa Dęba położona jest w zlewni Górnej Wisły. Obszar gminy odwadniany
jest przez wpadającą do Wisły rzekę Trześniówkę oraz przez jej dopływy:
Mokrzyszówkę, Koniecpólkę i Dębę. Część gminy odwadniana jest przez płynącą poza
granicami gminy rzekę Łęg.
Na terenie gminy znajduje się wiele zbiorników wód powierzchniowych. Największy
ich kompleks zlokalizowany jest w północno-wchodniej części gminy w Budzie
Stalowskiej. Zbiorniki te to przeważnie stare wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione
wodami opadowymi.
Rzeka Trześniówka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzi do niej w km
272,2. Źródła znajdują się na północny zachód od Cmolasu, na Płaskowyżu
Kolbuszowskim. Koryto rzeki wyżłobione jest w utworach aluwialnych Wisły. Całkowita
długość rzeki wynosi 56,9 km, a powierzchnia zlewni 569,6 km2. Górna część zlewni i
jej prawych dopływów jest prawie całkowicie zalesiona. W środkowym i dolnym biegu
rzeka przepływa przez tereny rolniczo-przemysłowe. Sieć rzeczna w zlewni jest
zawikłana, liczne są rowy, stawy, połączenia cieków z sąsiednimi zlewniami, podmokłe
łąki. Trześniówka poprzez swoje dopływy: Mokrzyszówkę, Łupawkę i Dąbrówkę jest
głównym odbiornikiem zanieczyszczeń z przemysłu siarkowego, m.in. z terenu
będących w likwidacji: Kopalni Siarki
„Jeziórko” i Kopalni Siarki „Machów”
w Tarnobrzegu. Ponadto do zlewni rzeki wprowadzane są oczyszczone ścieki
przemysłowe i komunalne z Nowej Dęby.
Najaktualniejsze dane dotyczące jakości wód rzeki Trześniówki opublikowane
zostały przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i pochodzą
z 2006 roku. Punkt pomiarowo – kontrolny usytuowany został na odcinku ujściowym
(ujście do Wisły). Wody rzeki Trześniówki zaliczono do IV klasy jakości wód wg
klasyfikacji przyjętej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11.02.2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Wody te miały zachowane
wartości graniczne wskaźników eutrofizacji określone wg rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 23.12.202 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093) .
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia
ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) wody sklasyfikowano jako
nieprzydatne do bytowania ryb. Rzeka Trześniówka jest pośrednim odbiornikiem
oczyszczonych ścieków pochodzących z przemysłu siarkowego, co ma wpływ na duże
zasolenie tych wód. Wg badań WIOŚ z 2006 r. wódy rzeki Trześniówki
charakteryzowały się zasoleniem na poziomie V klasy jakości. Stan sanitarny tych wód
określono jako dobry. Wartości wskaźników mikrobiologicznych (bakterie grupy coli
typu kałowego i bakterie grupy coli) utrzymywały się na poziomie III klasy.
Jakość wód rzeki Trześniówki w latach 2004 – 2006 uległa poprawie. Wg badań
WIOŚ, w 2004 roku rzeka prowadziła wody o V klasie czystości, a w latach 2005 i 2006
wody rzeki zaliczono do IV klasy czystości.
Nie przewiduje się bezpośredniego, znaczącego wpływu systemu gospodarki
odpadami komunalnymi gminy na jakość wód powierzchniowych.
Negatywne oddziaływania mogłoby wystąpić w przypadku zdarzeń losowych np.
wystąpienia powodzi na obszarze gminy i zalania miejsc zbiórki i gromadzenia
odpadów.
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Gleby
Na terenie gminy Nowa Dęba użytki rolne zajmują jedynie 44,65% powierzchni
gminy. Taki niewielki udział gruntów rolnych w całkowitej powierzchni gminy związany
jest z dużą lesistością gminy.
W oparciu o kryteria przyrodniczo-rolnicze na terenie gminy występują:
 gleby terenów równinno-nizinnych - napiaskowe oraz naglinowe i naiłowe;
 gleby współczesnych teras rzecznych - mady o niewykształconym profilu,
występujące w obrębie dolin rzecznych.
Gleby pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych II – F/a należące do gleb
chronionych dla zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zajmują niewielki
odsetek powierzchni gminy. Na terenie gminy gleby te są rozdrobnione i tworzą
fragmenty wielkości 1-5 ha - największy zwarty kompleks obejmuje powierzchnię ok.
63 ha. Występują w kilku skupiskach: w okolicach Hermanówki i Grądek w Jadachach,
na wschód od Tarnowskiej Woli, między Rozalinem a Bielami i Tarnowską Wolą oraz
w okolicach Budy Stalowskiej.
Gleby pochodzenia organicznego zagospodarowane jako użytki zielone, także
zajmują w gminie niewielką powierzchnię. Ich największe skupisko znajduje się
w północno-wschodniej części gminy, w okolicach Chmielowa (Kolnice) i Jadachów
(Załuże). Poszczególne obszary zajmują powierzchnię ok. 12 ha.
Gleby organiczne klas bonitacyjnych IV-VI przeznaczone są do utrzymania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
Niemal 50% gleb gminy Nowa Dęba znajduje się pod trwałym użytkowaniem
leśnym. Pozostała część gleb to gleby klas bonitacyjnych V i VI, wytworzone na
piaskach kompleksu żytniego i żytniowo-łubinowego.
W 2005 roku zostały wykonane przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Kielcach
badania odczynu gleb w celu określenia potrzeb nawożenia i wapnowania w
sołectwach na terenie gminy Nowa Dęba. Stopień zakwaszenia gleb na terenie gminy
przedstawiono w Tabeli poniżej.
Tab.18. Stopień zakwaszenia gleb na terenie gminy Nowa Dęba na podstawie badań Stacji Chemiczno - Rolniczej w
Kielcach w 2005r.
odczyn
rodzaj użytku
bardzo
lekko
kwaśny
obojętny
zasadowy
kwaśny
kwaśny
grunty orne
56%
29%
10%
5%
0%
użytki zielone
40%
50%
0%
10%
0%
użytki rolne
55%
31%
9%
5%
0%

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, 2005

Negatywne oddziaływanie na ten element środowiska wiązałoby się
z wprowadzeniem do gleby odpadów lub przenikaniem do niej substancji zawartych
w odpadach.
Przykładem takiego postępowania jest częsta praktyka wykorzystywania popiołu
paleniskowego (powstającego z procesu spalania odpadów komunalnych) lub gruzu
budowlanego do utwardzania powierzchni lub stosowanie do nawożenia gruntów
niewłaściwie kompostowanych odpadów biodegradowlanych z gospodarstw
domowych.
Do zanieczyszczenia gleby może dojść również, podobnie jak w przypadku wód
podziemnych, w wyniku nielegalnego deponowania odpadów w środowisku oraz
niewłaściwego sposobu ich zbierania i gromadzenia np. w skutek zastosowania
nieodpowiednich urządzeń służących temu celowi.
Powietrze atmosferyczne
Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy kształtuje emisja
zanieczyszczeń z procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Poważnym
źródłem zanieczyszczeń atmosfery są znajdujące się na terenie gminy: INNOWACJA
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Sp. z o.o. produkująca odlewy aluminiowe, "ENERGETYKA WISŁOSAN" Spółka z o.o.
(dawny Zakład Czynników Energetycznych) oraz Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie.
Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie i piece węglowe używane w
indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece
domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji
z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą
z sezonu grzewczego.
Źródłem emisji komunikacyjnej są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego.
Według obowiązujących aktów prawnych, ocena jakości powietrza dokonywana jest
w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest
w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia
odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wojewoda dokonuje przynajmniej co
pięć lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji,
wyodrębniając strefy, w których przekroczone są wartości kryterialne (dopuszczalne,
progowe) oraz co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie,
a następnie dokonuje klasyfikacji stref.
Ocena roczna jakości powietrza
Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w
powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref.
Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych
strefami. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 obszar jednego lub więcej powiatów nie wchodzący w skład aglomeracji.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:
 dwutlenek azotu NO2,
 dwutlenek siarki SO2,
 benzen C6H6,
 ołów Pb,
 arsen As,
 nikiel Ni,
 kadm Cd,
 benzo(a)piren B(a)P,
 pył PM10,
 ozon O3,
 tlenek węgla CO.
Zakres oceny za rok 2007 jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren,
czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.
W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić:
 dwutlenek siarki SO2,
 tlenki azotu NOx,
 ozon O3.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza
stanowią:
 dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
 dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines
tolerancji,
 poziom docelowy,
 poziomy celów długoterminowych.
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Wynikiem oceny pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia oraz kryteriów dla
ochrony roślin dla wszystkich substancji, które podlegają ocenie jest zaliczenie strefy
do jednej z poniższych klas:
klasa A – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów
długoterminowych
klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji
klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów
długoterminowych.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń
występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na
rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.
Gmina Nowa Dęba została zakwalifikowana do strefy tarnobrzesko-leżajskiej
o kodzie: PL.18.09.z.05. W skład strefy wchodzą: powiat tarnobrzeski, stalowowolski,
niżański, leżajski oraz miasto Tarnobrzeg. Łączna liczba mieszkańców strefy wynosi
351100 osób, natomiast jej powierzchnia 2808 km2.
Wyniki badań monitoringowych pod kątem ochrony zdrowia przeprowadzonych
w 2007 roku:
Dwutlenek siarki. Ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości kryterialnych
ustalonych dla stężeń 1 godz. i 24 godz. Dopuszczalny poziom dwutlenku siarki
zachowany jest w odniesieniu do norm obowiązujących na terenie kraju, tj. 1 godz.
– 350 µg/m3; 24 godz. -150 µg/m3.
Dwutlenek azotu. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości
kryterialnych obowiązujących dla stężeń 1 godz. Dopuszczalny poziom dwutlenku
azotu zachowany jest w odniesieniu do norm obowiązujących na terenie kraju, tj.
200 µg/m3.
Pył zawieszony PM10. Uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości
kryterialnych obowiązujących dla stężeń 24 godz. oraz średniorocznego.
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu: 24 godz. - 50 µg/m3; roczny - 40
µg/m3).
Ołów. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów.
Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie niższym od
dopuszczalnego (dopuszczalny poziom - 0,5 µg/m3).
Benzen. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów.
Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie niższym od
wynoszącego 5 µg/m3 dopuszczalnego poziomu.
Tlenek węgla. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnej stężeń wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród
średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w
ciągu doby. Poziom dopuszczalny maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 10
000 µg/m3
Kadm. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów.
Średnie roczne stężenie zostało ustalone na poziomie niższym niż wynoszącego 5
ng/m3 poziomu docelowego.
Nikiel. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów.
Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 20 ng/m3.
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Arsen. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekroczenie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników pomiarów.
Poziom docelowy substancji w powietrzu wynosi 6 ng/m3
Bezno(a)piren. Strefa spełnia wymogi klasy C. Badania monitoringowe wskazały
stężenie powyżej wartości docelowej
Ozon. Strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na dotrzymanie wartości kryterialnej
stężenia ośmiogodzinnego przez maksymalną średnią ośmiogodzinną spośród
średnich kroczących obliczanych ze średnich stężeń jednogodzinnych w ciągu doby
(dopuszczalna norma – 120 µg/m3).
Tab.19. Wynikowe klasy strefy tarnobrzesko-leżajskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna, uzyskane
w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

Cd

Ni

As

B(a)P

O3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Źródło: WIOŚ, Rzeszów 2007

Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w 2007 roku pod kątem ochrony
roślin przedstawiają się następująco:
Dwutlenek siarki. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnej ustalonej dla stężenia uśrednionego dla roku. Stężenie średnioroczne SO2
nie przekracza dopuszczalnego poziomu obowiązującego na terenie kraju (40 µg/m3).
Tlenki azotu. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej
ustalonej dla średniorocznego stężenia. Dopuszczalny poziom tlenków azotu
zachowany jest w odniesieniu do normy obowiązującej na terenie kraju (40 µg/m 3).
Ozon. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeń
jednogodzinnych ozonu wyrażanych normowanym parametrem „AOT 40”.
Tab.20. Wynikowe klasy strefy tarnobrzesko-leżajskiejo dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna,
uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ Rzeszów
2007 r.).

Źródło: WIOŚ Rzeszów 2007 r.

Strefa tarnobrzesko-leżajska pod względem kryteriów ustanowionych w celu
ochrony roślin została zakwalifikowana do klasy A. Po przeanalizowaniu wyników
pomiarów dla zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, ozonem
nie stwierdzono przekroczeń wartości kryterialnych.
W przypadku kryterium ochrony zdrowia strefa uzyskała klasę A pod względem
stężeń wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10. Benzo(a)piren emitowany jest w znacznych ilościach do
powietrza w wyniku spalania paliw stałych na cele grzewcze, w związku z tym stężenia
omkjkjksiągały bardzo wysokie wartości w sezonie grzewczym, wielokrotnie
przekraczające wartość 1 ng/m3 (przekroczenia 10-130 % wartości docelowej).
Obowiązek dotrzymania wartości średniorocznej przez stężenia benzo(a)pirenu na
poziomie 1 ng/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu należy
podejmować, tam gdzie jest to możliwe technicznie i technologicznie, działania
i inwestycje pozwalające na systematyczne obniżanie notowanych obecnie stężeń
benzo(a)pirenu w powietrzu.
Prawdopodobne zagrożenie dla jakości powietrza atmosferycznego wynikające
z braku realizacji projektu planu na terenie gminy może być związane z wydzielaniem
odorów.
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Oddziaływanie ze strony gazów złowonnych (odorów) jest odczuwalne
w miejscach zbiórki odpadów komunalnych oraz miejscach magazynowania odpadów.
Źródłem substancji zapachowych jest także proces biodegradacji w fazie beztlenowej.
Uciążliwości powodowane przez odory mogą być szczególnie odczuwalne
w przypadkach nieodpowiedniej częstotliwości zbiórki odpadów, stosowania
nieodpowiednich urządzeń do gromadzenia opadów (nieszczelnych, w złym stanie
technicznym) oraz nieprawidłowego kompostowania odpadów biodegradowlanych.
Dbałość
o
jakość
świadczonych
usług
odbioru
odpadów
powinna
w znacznym stopniu wyeliminować to zagrożenie.
Zaniechanie realizacji planu będzie przyczyniać się do utrzymywania się lub
intensyfikacji zanieczyszczenia powietrza spowodowanej niską emisją, pochodzącą
z palenisk domowych. Aktualnie organizowanym systemem zbierania odpadów
komunalnych objętych jest ok. 86,5 % gospodarstw domowych. Pozostali mieszkańcy
pozbywają się odpadów w sposób niezorganizowany. Należy przypuszczać, że
znaczna część odpadów z tej grupy jest nielegalnie spalana w domowych piecach
i kotłowniach.
Transport odpadów do miejsc ich odzysku i unieszkodliwiania będzie skutkował
emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazów spalinowych. Będzie to emisja
niezorganizowana o lokalnym zasięgu oddziaływania. Głównym źródłem emisji pyłu
będą procesy załadunku i wyładunku odpadów oraz ich transport.
Kolejnym negatywnym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne wynikającym
z zaniechania realizacji dokumentu jest potencjalny wzrost stężenia włókien azbestu,
których źródłem będzie pogarszający się stan techniczny wyrobów zawierających
azbest, znajdujących się na terenie gminy oraz niewłaściwy sposób ich usuwania.
Przy narażeniu komunalnym na pył azbestowy głównym skutkiem zdrowotnym,
który należy brać pod uwagę, jest międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. W zależności
od poziomu ekspozycji, może być obserwowany wzrost ryzyka raka płuc.
Pamiętać należy, że wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz
odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające
możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich
dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce
mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej
naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników
atmosferycznych.
W gminie do zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu może dojść w wyniku
systematycznie zwiększającego się pylenia z niszczejących powierzchni płyt
azbestowych na dachach i elewacjach budynków. Poważny niepokój powinien budzić
fakt usuwania z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe
i nieprofesjonalne firmy oraz przez samych użytkowników tych wyrobów.
Hałas
Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska ma hałas komunikacyjny.
Poziomy dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej i kolejowej,
wynoszą od 75 do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów
przedstawiają się następująco:
 pojazdy jednośladowe 79–87dB,
 samochody ciężarowe 83–93 dB,
 autobusy i ciągniki 85–92 dB,
 samochody osobowe 75–84 dB,
 maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB,
 wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.
Na terenie gminy Nowa Dęba zagrożenie ze strony komunikacji stanowi przede
wszystkim droga krajowa nr 9.
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Wielkość i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy od
częstotliwości kursowania, prędkości trakcyjnej, płynności ruchu, stanu technicznego
nawierzchni torowej, topografii terenu wraz z lokalnym charakterem zabudowy oraz
odległości pierwszej linii zabudowy od skrajnego toru. Ze względu na ograniczenie (i
dalsze ograniczenia) częstotliwości kursowania pociągów, linie kolejowe nie są
zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i powodować przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Źródłem uciążliwości klimatu akustycznego o innym charakterze jest poligon
wojskowy. Dla terenu gminy Nowa Dęba zjawisko emisji hałasu nie jest rozpoznane.
Źródłem hałasu związanego z gospodarką odpadami jest system zbiórki oraz
transportu odpadów do miejsc ich odzysku i unieszkodliwia, a przede wszystkim środki
transportu oraz urządzenia służące do gromadzenia odpadów o niskim standardzie
technicznym.
Flora, fauna oraz obiekty ochrony przyrody
Szata roślinna gminy Nowa Dęba jest dosyć zróżnicowana. Blisko 50% stanowią
lasy, znaczna część to trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska), występujące na glebach
organicznych. Szata roślinna miasta Nowa Dęba jest silnie przekształcona.
Ze względu na duży udział lasów w ogólnej powierzchni gminy będących
pozostałością dawnej Puszczy Sandomierskiej, teren gminy Nowa Dęba stanowi ostoję
wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Występują tutaj takie rośliny,
jak: podkolan biały (storczyk), bez koralowy, konwalia majowa, grzybień biały,
śnieżynka przebiśnieg, szczyr trwały, fiołek bagienny, rutewka orlikolistna. Do
najważniejszych ssaków zaliczyć należy: wilki, bobry oraz liczne gatunki zwierząt
łownych.
Na obszarze gminy występują dwa ekosystemy należące do rzadkich zbiorowisk:
torfowisko i wrzosowisko. Torfowisko położone jest w sąsiedztwie Stawów Buda
Stalowska, natomiast wrzosowisko w sąsiedztwie kompleksu leśnego w granicach
poligonu wojskowego.
Na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba znajdują się
liczne ostoje rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz chronione, cenne i rzadkie
gatunki roślin.
Chronione, rzadkie i cenne gatunki roślin
 długosz królewski (Osmunda regalis) - gatunek suboceaniczny,
 mącznica lekarska (Arctostaphylos uva ursi) gatunek charakterystyczny dla
północnych regionów Polski,
 wawrzynek główkowy (Daphne cneorum) - gatunek wpisany do "Polskiej
Czerwonej Księgi Roślin".
Na terenach leśnych zlokalizowano niezwykle rzadkie stanowisko modliszki
(Mantis religosa).
Chronione, rzadkie i cenne gatunki zwierząt
ptaki drapieżne objęte ochroną strefową:
- orzeł bielik (Haliaeetus albicilla),
- orlik krzykliwy (Aguila pomarina),
- bocian czarny (Ciconia nigra),
gatunki skrajnie zagrożone:
- dzierzba czarnoczelna (Lanius minor),
gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie:
- kulik wielki (Neumenius arguata),
- dubelt (Gallianago media),
- bączek (Ixobrychus minutus).
W okolicach Budy Stalowskiej odnotowano 7 gatunków nietoperzy, w tym kolonię
Eptesicus serotinus.
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Gmina Nowa Dęba charakteryzuje się największym w powiecie tarnobrzeskim
wskaźnikiem lesistości wynoszącym 45% (średni wskaźnik lesistości dla powiatu
wynosi ok. 33%).
Gatunkami lasotwórczymi budującymi drzewostan gminy są:
 sosna zwyczajna 80,6%,
 brzoza brodawkowata 7,5%,
 olsza czarna 4,1%,
 dąb 4,2%, jodła pospolita 1,9%,
 świerk pospolity 0,4%,
 modrzew europejski 0,3%,
 jesion wyniosły 0,4%,
 grab i inne 0,6%.
W lasach gminy dominują siedliska borowe, które stanowią 70,4%. Ponadto
występują siedliska lasowe – 25,4% i siedliska łęgowe – 4,2%. Większość
drzewostanów to drzewostany z dominującą sosną. Na uwagę zasługują drzewostany
olszy czarnej, spotkać tu można również lasy grądowe ze starymi okazami dębów
szypułkowych i jesionów.
Teren gminy leży w VI Małopolskiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej, Dzielnicy 10 –
Niziny Sandomierskiej, Mezoregion Puszczy Sandomierskiej i Mezoregion Niziny
Nadwiślańskiej. Według leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek nadleśnictwo należy
do makroregionu 512/6, mikroregionu nasiennego 660.
Lasy gminy Nowa Dęba w większości stanowią własność Skarbu Państwa
i administrowane są przez Nadleśnictwo Nowa Dęba. Lasy prywatne i gminne zajmują
8,5% ogólnej powierzchni lasów.
Lasy Nadleśnictwa Nowa Dęba w 75,5 % zaliczone są do lasów ochronnych.
Główne kategorie ochronności na terenie gminy Nowa Dęba to:
 lasy wodochronne - Nadleśnictwo leży w zlewni Wisły i jej dopływów: Łęgu
i Trześniówki; na zasoby wodne omawianego obszaru składają się również
naturalne bagna; w granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Nowa
Dęba znajduje się fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica
– Stalowa Wola – Rzeszów”;
 lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju – na terenie
Nadleśnictwa znajduje się poligon wojskowy, który zajmuje całkowitą
powierzchnię w Obrębie Dęba i ok. 40% w Obrębie Buda.
Szata roślinna występująca na terenie miasta Nowa Dęba jest zubożała i znacznie
przekształcona. Zbiorowiska roślinne o najmniejszym stopniu przekształcenia
i najwyższych walorach przyrodniczych, to głównie kompleksy leśne ze starodrzewem.
Są to zbiorowiska grądowe, boru mieszanego świeżego i fragmenty dąbrów. Na terenie
miasta w sąsiedztwie wód powierzchniowych występują również zbiorowiska roślinne
siedlisk podmokłych.
Miejska zieleń urządzona reprezentowana jest w Nowej Dębie przez parki, skwery,
ogródki działkowe, place zabaw i zieleń przyuliczną. Są to większości niejednorodne,
luźno powiązane zadrzewienia, złożone głównie z takich gatunków, jak: sosna
zwyczajna, dąb, klon oraz inne gatunki typowe dla zieleni miejskiej, tzn. jarzębina,
topola, wierzba. Niestety brak jest szczegółowych informacji o zbiorowiskach,
gatunkach i stanie zdrowotnym roślinności na terenie miasta.
Na terenie gminy Nowa Dęba występują obiekty i obszary objęte ochroną ujęte
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
ze zm.). Należą do nich:
 pomniki przyrody,
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska (kod PLB180005).
Na tzw. Shadow List (liście obszarów, które według organizacji pozarządowych
powinny zostać włączone do sieci obszarów chronionych Natura 2000) znalazł się
Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej.
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Ponadto opracowano projekt utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy
Sandomierskiej, obejmującego swym zasięgiem również część gminy Nowa Dęba.
Istnieje również wstępna propozycja utworzenia „Stawy” w Budzie Stalowskiej.
Pomniki przyrody
Statusem pomników przyrody ożywionej na terenie gminy Nowa Dęba objęto 16
sztuk drzew pomnikowych:
lipa szerokolistna – 1 sztuka, w okolicach dworu w Chmielowie;
dąb szypułkowy – 5 sztuk, z czego 2 szt. rosnące koło dworu w Chmielowie, 1 szt.
rosnąca na prywatnej posesji w Nowej Dębie, 2 szt. na terenie Nadleśnictwa Nowa
Dęba;
jesion wyniosły – 7 sztuk, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba;
grab zwyczajny – 1 sztuka, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba;
wiąz szypułkowy – 1 sztuki, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba;
sosna zwyczajna – 1 sztuka, teren Nadleśnictwa Nowa Dęba.
Statusem pomnika ochrony przyrody objęte jest również stanowisko krzewinki
zimoziołu północnego. Obszar ochronny występowania tego gatunku zajmuje 120 m2
na terenach lasów Nadleśnictwa Nowa Dęba. Stanowisko zimoziołu północnego jest
najdalej wysuniętym na południowy wschód stanowiskiem nielicznej już w Polsce
krzewinki.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tab. 21. Drzewa pomnikowe na terenie gminy Nowa Dęba
Opis obiektu
Obwód pnia na wys. 1,3
Przedmiot ochrony
m [cm]
dąb szypułkowy
525
dąb szypułkowy
350
lipa szerokolistna wielopienna 5 odnogowa
365
dąb szypułkowy
330
jesion wyniosły
301
jesion wyniosły
325
jesion wyniosły
340
jesion wyniosły
263
jesion wyniosły
280
jesion wyniosły
312
jesion wyniosły
270
grab zwyczajny
217
dąb szypułkowy
360
dąb szypułkowy
370
wiąz szypułkowy
234
sosna zwyczajna
270

Wysokość
[m]
29
30
24
17
33
33
34
32
32
33
32
25
26
33
27
33

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska (kod PLB180005)
W ramach sieci Natura 2000 utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Puszcza Sandomierska o powierzchni 129115, 59 ha (kod PLB180005), w którego
obrębie znajduje się część gminy Nowa Dęba.
Obszar położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Wisły
i Sanu Obejmuje znaczną część jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce
ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej pomiędzy
Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. W przeszłości
teren ten został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów
rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne ze względu na to, że
dominują piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg
i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą
i Zyzogą zachowały w znacznej części swój naturalny charakter. W rejonie Budy
Stalowskiej znajduje się duży kompleks znaturalizowanych stawów rybnych. Mniejsze
kompleksy stawów rybnych znajdują się koło miejscowości Babule i Grębów.
Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze. W granicach
proponowanego obszaru znajduje się także wiele wsi i przysiółków. Fragment
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północnej części obszaru, w rejonie Nowej Dęby, obejmuje tereny poligonu
wojskowego.
Rys.4. Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska.

Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Tab.22.Klasy siedlisk występujących na obszarze Natura 2000 Puszcza Sandomierska.
Klasy siedlisk
% pokrycia
bagna
drogi, linie kolejowe i związane z nimi tereny
grunty orne
27,00
lasy iglaste
26,00
lasy liściaste
3,00
lasy mieszane
16,00
lasy w stanie zmian
1,00
Lotniska
łąki i pastwiska
10,00
miejsca eksploatacji odkrywkowej
1,00
naturalne murawy
1,00
plaże, wydmy i piaski
roślinność rozproszona
1,00
sady i plantacje
tereny luźno zabudowane
2,00
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/

Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu
występowanie 43 gat. ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar cenny z punktu
widzenia liczebności bociana czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych
i derkacza (powyżej 1% populacji polskiej). W przypadku kraski, podgorzałki i czapli
białej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunków w Polsce,
jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania. Ponadto, obszar jest miejscem
licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, dudka,
dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego), gąsiorka,
skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana, potrzeszcza).
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Tab.23.Gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki ptaków migrujących nie
wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujące na obszarze Natura 2000 Puszcza
Sandomierska.
Regularnie występujące
Ptaki
Ptaki Migrujące nie
wymienione w Załączniku I
wymienione w Załączniku I
Dyrektywy Rady
Dyrektywy Rady
79/409/EWG
79/409/EWG
nur rdzawoszyi
perkozek
nur czarnoszyi
perkoz rdzawoszyi
perkoz rogaty
gęgawa
bąk
płaskonos
bączek
gągoł
ślepowron
nurogęś
czapla biała
pustułka
czapla purpurowa
kobuz
bocian czarny
kszyk
bocian biały
słonka
podgorzałka
rycyk
trzmielojad
kulik mniejszy
kania czarna
kulik wielki
bielik
Samotnik
gadożer
turkawka
błotniak stawowy
dudek
orlik krzykliwy
Krętogłów
rybołów
dzięcioł zielony
kobczyk
słowik szary
sokół wędrowny
świerszczak
kropiatka
strumieniówka
zielonka
brzęczka
derkacz
wąsatka
żuraw
srokosz
batalion
potrzeszcz
dublet
rybitwa rzeczna
rybitwa białowłosa
rybitwa czarna
lelek
zimorodek
kraska
dzięcioł zielonosiwy
dzięciol czarny
dzięcioł średni
dzięcioł białogrzbiety
lerka
świergotek polny
podróżniczek
jarzębatka
muchołówka mała
gąsiorek
ortolan
cietrzew
dzięcioł białoszyi
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
L.p.

Tab. 24. Typy siedlisk znajdujących się na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska.
Typ siedliska

1

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

2

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio- Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

4

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

6120

5

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6410

6

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6510

7

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7120

8

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9130

kod
2330
3150
4030
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L.p.

Typ siedliska

kod

9

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9170

10

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/

91E0

Potencjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej
Na terenie gminy Nowa Dęba znajduje się część obszaru planowanego do objęcia
ochroną w ramach sieci Natura 2000 – Potencjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Uroczyska Puszczy Sandomierskiej (kod PLH 18_20). Obszar ten zajmuje powierzchnię
49 299,3 ha z czego 3 3392,2 ha znajduje się na terenie gminy Nowa Dęba.
Obszar położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, pokrytej w dużej
mierze przez lasy. Zajmuje Równinę Tarnobrzeską oraz północną, krawędziową część
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Na pokrywę geologiczną składają się utwory
pochodzenia fluwialnego, fluwioglacjalnego i glacjalnego, które zalegają na
nieprzepuszczalnych iłach mioceńskich. Taki układ warstw sprzyja zachowaniu
wilgotności podłoża pomimo przeprowadzonych tu melioracji. Znamienną cechą obszaru
są duże kontrasty siedliskowe, występujące często pomiędzy sąsiadującymi płatami
roślinności. Z jednej strony są to ekosystemy wykształcone na piaszczystym i wybitnie
suchym podłożu, z drugiej zaś położone w lokalnych obniżeniach i silnie uwilgotnione.
Kotlina Sandomierska jest regionem o stosunkowo dużych, jak na tą część Polski,
wpływach klimatu atlantyckiego. Obszar charakteryzuje się znacznym stopniem
naturalności i małą gęstością zaludnienia. Głównymi sposobami użytkowania są tu
gospodarka leśna i ekstensywne rolnictwo. W obszarze zlokalizowanych jest też kilka
dużych, znaturalizowanych stawów hodowlanych (w okolicach Budy Stalowskiej) oraz
poligon wojskowy.
Obszar jest proponowany do objęcia ochroną w celu zachowania najbogatszych
fragmentów Puszczy Sandomierskiej, które wykazują duże nagromadzenie siedlisk (23
typy) i gatunków (19) z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na poziomie
regionalnym obszar pełni istotną rolę w ochronie następujących typów siedlisk: wydmy
śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea (3130), suche
wrzosowiska - Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) (4030),
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
Koelerion glaucae (6120),
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - Molinion (6410) i łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe - Ficario-Ulmetum (91F0), a także kilku gatunków zwierząt, m.in. wilka,
kumaka nizinnego, modraszków, szlaczkonia szafrańca i pachnicy dębowej.
Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn, a także
łęgi olszowo-jesionowe i dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe.
Znaczne powierzchnie w obszarze zajmują siedliska otwarte. Wrzosowiska i murawy
napiaskowe występują przede wszystkim na terenie poligonu wojskowego w Nowej
Dębie. Z tymi siedliskami związana jest liczna grupa rzadkich bezkręgowców. Łąki,
rozproszone na całym obszarze, są silnie zróżnicowane ze względu na stopień
uwilgotnienia i najczęściej użytkowane w sposób ekstensywny. W obszarze planowanej
ostoi, w okolicach Budy Stalowskiej zlokalizowanych jest 5 dużych i znaturalizowanych
kompleksów stawów hodowlanych, które są miejscem bytowania i rozrodu płazów oraz
wielu rzadkich gatunków ptaków. Późnym latem i jesienią dna stawów nierzadko zajmują
atlantyckie zbiorowiska terofitów z takimi gatunkami jak Cyperus flavescens, Eleocharis
ovata czy Elatine alsinastrum. Dodatkowo teren ten jest jedną z ważniejszych lub jedyną
w Polsce ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt takich jak: Daphne
cneorum, Viola uliginosa, Osmunda regalis, Philaeus chrysops, Mantis religiosa, Neptis
rivularis czy Hipparhia statilinus.
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Ryc. 5. Projektowany obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy Sandomierskiej

Projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej
Powierzchnia projektowanego Parku Krajobrazowego to ok. 116712 ha. W ramach
projektu planowane jest włączenie Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i północnej części Sokołowsko- Wilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz terenów między Cmolasem, Nową Dębą, Stalową Wolą
i Rudnikiem nad Sanem. (Powyższe dane zostały zaczerpnięte z opracowań
sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu).
Wstępna propozycja rezerwatu przyrody „Stawy”
Powierzchnia projektowanego rezerwatu wynosi ok. 46,58 ha, a projektowana
otulina ok. 190,66 ha. Rezerwat usytuowany jest w całości na terenie Lasów
Państwowych w obrębie ewidencyjnym Krawce.
Zaniechanie realizacji Planu nie powinno w sposób decydujący negatywnie
wpłynąć na istniejące w gminie obiekty ochrony przyrody. Realnym zagrożeniem dla
tych obiektów jest niekontrolowane deponowanie odpadów komunalnych
w środowisku, które przeważnie jest jednak związane z miejscami położonymi
w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i obszarów zabudowanych.
Nieuregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi uznano również za
zagrożenie dla obszaru NATURA 2000 Puszcza Sandomierska oraz Potencjalnego
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej.
Jednakże kluczowym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie OSO
Puszcza Sandomierska jest przede wszystkim osuszanie terenów podmokłych
i regulacja rzek, a dla Potencjalnego SOO Uroczyska Puszczy Sandomierskiej - zanik
siedlisk otwartych - zalesianie łąk i muraw, zaprzestanie pielęgnacji użytków zielonych,
intensyfikacja gospodarki na żytkach zielonych, zarastanie torfowisk oraz fragmentacja
ekosystemów poprzez rozbudowę sieci dróg, osuszanie terenów podmokłych
i regulacje rzek.
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4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem którego realizacja ma zapewnić
osiągnięcie zrównoważonej gospodarki odpadami na poziomie lokalnym (gminy).
W samym założeniu dokument ma charakter proekologiczny, ukierunkowany na
uzyskanie pozytywnego efektu ”środowiskowego” przy równoczesnej eliminacji
wszelkich negatywnych oddziaływań.
Potencjalne zagrożenia dla środowiska, jakie wynikają z realizacji planów
gospodarki odpadami skupiają się głównie wokół lokalizacji obiektów związanych
z gospodarowaniem odpadów tj. obiektami i instalacjami przeznaczonymi do ich
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania.
„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” zakłada organizację systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów Stalowa Wola –
Tarnobrzeg, zlokalizowany poza jej granicami administracyjnymi.
Zakład ten będzie dysponował instalacjami odzysku i unieszkodliwiana odpadów,
spełniającymi kryteria BAT oraz zapewniał odpowiednią moc przerobową odpadów.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że realizacja wyznaczonych w projekcie
planu celów nie jest zdeterminowana powstaniem na obszarze gminy przedsięwzięć,
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, służących celom gospodarki
odpadami komunalnymi.
Reasumując na obszarze gminy nie przewiduje się wystąpienia znaczących
oddziaływań na środowisko związanych z realizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMNETU, SZCZEGÓLNIE
DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH

Strategicznym problemem z punktu widzenia projektowanego dokumentu jest
niezadowalające tempo organizacji ponadgminnych systemów zagospodarowania
odpadów komunalnych. Analizy wskazują bowiem, że tylko rozwiązania regionalne
zapewniają odpowiednią wielkość strumienia odpadów komunalnych kierowanych do
profesjonalnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania. Lokalne systemy
zagospodarowania odpadów komunalnych nie pozwalają na utrzymanie kosztownych
w eksploatacji instalacji, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki.
W dalszym ciągu zmieszane odpady komunalne unieszkodliwiane są poprzez
składowanie na składowiskach odpadów, które przyjmują odpady w oparciu o zasady
wolnorynkowe, niezależnie od opracowanych polityk regionalnych w tym zakresie.
Ponadto stwierdzono następujące problemy ochrony środowiska na obszarze
gminy istotne z punktu widzenia gospodarowania odpadami komunalnymi:
Problemy wynikające z niedoskonałości krajowego systemu gospodarki odpadami:
 brak stabilnych uregulowań prawnych (tylko ustawa o odpadach była zmieniana
dwudziestotrzykrotnie od momentu wejścia w życie, podobnie dzieje się w
przypadku pozostałych aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami,
ponadto
zmianie
ulegają
kompetencje
pszczególnych
organów
administracyjnych)
 nie egzekwowanie istniejącego prawa
 brak funkcjonującej sieci instalacji zapewniającej zgodny z prawem odzysk
i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów
 niewłaściwy rozdział funduszy celowych i niedofinansowanie systemu
gospodarki odpadami
Problemy wynikające z uwarunkowań lokalnych:
 mała gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa na terenach wiejskich gminy
utrudniające wdrożenie ekonomicznie opłacalnego, zorganizowanego systemu
zbiórki odpadów,
 głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest składowanie,
 brak instalacji o dużych mocach przerobowych, służących do innego niż
składowanie, sposobu unieszkodliwiania odpadów w regionie,
 gmina nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów budowy nowoczesnej
instalacji służącej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 brak rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 niskie dochody gospodarstw domowych, utrudniające realizację zasady
„zanieczyszczający płaci”,
 zbyt powolny rozwój regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów,
 niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców,
 niskie nakłady finansowe na edukację ekologiczną mieszkańców, nauczycieli,
pracowników administracji,
 zbyt wolno postępujący proces usuwania wyrobów zawierających azbest,
 wyższy udział odpadów mineralnych.
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W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia obszarów chronionych wynikających
z działań w zakresie gospodarki odpadami można rozważać ewentualne konflikty
między obszarami i obiektami objętymi formami ochrony przyrody a lokalizacją
obiektów gospodarki odpadami. W projektowanym planie nie ustalono lokalizacji
nowych przedsięwzięć służących celom gospodarki odpadami, mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, stąd też nie przewiduje się możliwości wystąpienia
istotnych konfliktów z siecią obszarów i obiektów ochrony przyrody.
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6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY,
W JAKI TE CELE I INNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

W dziedzinie gospodarki odpadami Unia Europejska wydała następujące
dyrektywy, przetransponowane do polskiego prawodawstwa i wdrożone do praktyki:
 dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów,
 dyrektywa Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii
i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne,
 dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów
niebezpiecznych,
 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994
r. sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
 dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów,
 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia
2000 r. w sprawie spalania odpadów ,
 dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia
2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W dalszym ciągu nie dokonano transpozycji do prawodawstwa polskiego dwóch
istotnych dyrektyw tj.:
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie odpadów,
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września
2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów
oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.
Z ww. przepisów wspólnotowych wynikają liczne zobowiązania dla
Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze z nich zostały ujęte w obowiązującym
prawodawstwie, a w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).
Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” został stworzony w oparciu o zasadę hierarchicznego
planowania, tj. przy uwzględnieniu dokumentów i przyjętych polityk z zakresu
gospodarki odpadami opracowanych na wyższych szczeblach administracji. Cele
zapisane w Planie zdefiniowano w taki sposób, aby ich operacyjny charakter
(koncentrujący się na działaniu) odpowiadał strategicznym celom polityki krajowej.
Kierunki polityki rządu w zakresie gospodarki odpadami w Polsce określają:
 „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku
2016” przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r.
(M.P. 2009 nr 34 poz. 501),
 ˝Krajowy plan gospodarki odpadami 2010˝ przyjęty uchwałą Radę Ministrów
z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r., nr 90, poz. 946).
W „Polityce ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku
2016” ustalono m. in. następujące cele z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
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utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej
opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.),
 znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób
bezpieczny dla środowiska,
 zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich
rekultywacja.
W celu osiągnięcia celów określono kierunki działań w latach 2009-2012 z których
najważniejsze to:
 zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),
 reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych
w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia
w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.),
 zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych
biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,
 finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących
odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii
w tym zakresie,
 dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.),
 finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii
prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji
(technologie małoodpadowe),
 realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów
komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych
odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”,
 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania
odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach
domowych,
 wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów
odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje
do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.
Kierunki polityki rządu w zakresie gospodarki odpadami w Polsce określa również
Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. Jest to dokument strategicznym, w którym
zostały określone krajowe cele i działania dotyczące m.in. gospodarki odpadami
komunalnymi, które dotyczą okresu 2007-2010 oraz perspektywicznie okresu 20112018.
Celem nadrzędnym w polityce gospodarki odpadami określonym w KPGO 2010 r.
jest wdrożenie i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami opartego na zasadach
zrównoważonego rozwoju, tj. postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią działań
w ramach gospodarki odpadami, w której najwyższy priorytet nadano zapobieganiu
powstawania odpadów, następnie recyklingowi i innym sposobom odzysku oraz
optymalnie końcowemu unieszkodliwianiu, przy założeniu, że składowanie jest
najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.
Celowi nadrzędnemu polityki krajowej przyporządkowano następujące cele główne:
 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od
wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii
z odpadów,
 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów unieszkodliwianych poprzez
składowanie,
 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających
przepisów prawa,
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
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stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach
i gospodarce odpadami w Polsce.
Następnie dodatkowo określono cele szczegółowe dla poszczególnych grup
odpadów, tj. komunalnych, niebezpiecznych i pozostałych.
W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano następujące cele:
 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100%
mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 r.,
 zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów, najpóźniej do końca 2007 r.,
 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
 w 2010 r. więcej niż 75%,
 w 2013 r. więcej niż 50%,
 w 2020 r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85%
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
 zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
na których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno
na poziomie regionalnym, jak też lokalnym.
Zakłada się, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w kraju będą zakłady
zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru (regionu) zamieszkałego minimum przez 150 tys.
mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej
techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys.
mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
W projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009 –
2012 z perspektywą do roku 2016” uwzględniono wszystkie istotne na poziomie gminy
cele polityki krajowej.
Poniżej przedstawiono tabelę korelacji celów krajowych z celami przyjętymi
w polityce lokalnej w zakresie gospodarki odpadami (tabela 25.).
Tab. 25. Korelacja celów polityki krajowej w zakresie gospodarowania odpadami z celami polityki lokalnej
Cele zawarte w KPGO 2010
Cele zawarte w GPGO 2009
objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów
objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym
komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca
systemem zbiórki odpadów komunalnych do końca 2010
2007 r.
roku
zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem
Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki
selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne
odpadów na obszarze całej gminy. Tworzenie systemu
wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca zbiórki i zagospodarowywania odpadów
2007 r.
wielkogabarytowych. Organizowanie gospodarki odpadami
opakowaniowymi:- prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych. Selektywna zbiórka odpadów baterie i akumulatory, przeterminowane leki (cele na lata
2009-2012).
Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie
workowym na poszczególne sołectwa. zorganizowanie
zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy
jednorodzinnej
i wielorodzinnej.
Organizowanie
okresowych akcji zbiórki surowców wtórnych. Zachęcanie
placówek handlowych i podmiotów gospodarczych do
selektywnego gromadzenia odpadów, a zwłaszcza
makulatury. (Zadania strategiczne obejmujące okres 20092016).
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
Popularyzacja oraz rozwój systemów selektywnego
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby
zbierania odpadów komunalnych ulegających
nie było składowanych:
biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów
* w 2010 r. więcej niż 75%,
organicznych z gospodarstw domowych na terenach
* w 2013 r. więcej niż 50%,
wiejskich poprzez ich kompostowanie; selektywną zbiórkę
* w 2020 r. więcej niż 35%
odpadów organicznych z terenu miasta i transport do
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masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych
do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, na których są składowane
odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.
Źródło: opracowanie własne

instalacji odzysku (cel na lata 2009-2012).
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów, w tym
selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, promowanie zagospodarowania odpadów
ulegających biodegradacji we własnym zakresie na
terenach wiejskich, rozpowszechnienie stosowania
przydomowych kompostowników odpadów na obszarach
zabudowy jednorodzinnej, współpraca przy budowie
regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym
instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji. (Zadania strategiczne obejmujące okres
2009-2016).
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w
sektorze komunalnym oraz wdrażanie nowoczesnych
systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.
nie dotyczy – nie zdefiniowano celu
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7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ORAZ ZABYTKI, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY
OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW

Punktem wyjścia dla określenia znaczących oddziaływań na środowisko gminy jest
diagnoza stanu zawarta w rozdziale 3 niniejszej prognozy. Spośród zdefiniowanych
oddziaływań wybrano te, które w sposób istotny mogą wpływać na stan środowiska
przyrodniczego gminy.
Przewiduje się, że na terenie gminy mogą wystąpić istotne oddziaływania,
wynikające z funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
z następujących źródeł:
 nieprawidłowego sposób zagospodarowywania odpadów (w tym nielegalnego
deponowanie w środowisku, spalania w paleniskach domowych),
 nieprawidłowego sposobu zbierania odpadów,
 nieprawidłowego sposobu transportu odpadów,
 nieprawidłowego postępowania ze zużytymi wyrobami zawierającymi azbest.
Oddziaływania te będą intensyfikowane w przypadku braku realizacji projektu
planu.
W tabelach 26.-30. poniżej przedstawiono wpływ wyróżnionych źródeł
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. W tabelach zastosowano
następujące oznaczenia:
1 Rodzaj wpływu na element środowiska:
 (-) negatywny,
 (0) neutralny,
 (+) korzystny
2 Intensywność wpływu (jego znaczenie) w 3 stopniowej skali:
 A – duże znaczenie,
 B – średnie znaczenie,
 C – małe znaczenie.
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Tab. 26. Wpływ nielegalnego deponowania odpadów na elementy środowiska
Element
Intensywność
Wpływ
Uwagi
środowiska
wpływu
różnorodność
wypieranie gatunków stanowiących swoistą faunę i
C
biologiczną
florę obszaru (oddziaływanie wtórne, krótkoterminowe)
uciążliwości odorowe (oddziaływanie pośrednie,
ludzi
C
krótkoterminowe)
nadmierny rozwój insektów oraz innych gatunków
zwierząt, wywołany koncentracją związków
zwierzęta
C
pokarmowych w odpadach (oddziaływanie pośrednie,
krótkoterminowe)
rozwój roślinności nitrofilnej, ruderalnej
rośliny
C
przedstawiającej niski walor przyrodniczy
(oddziaływanie pośrednie, krótkoterminowe)
zanieczyszczenie wód związkami znajdującymi się w
odpadach w tym również substancjami
niebezpiecznymi (zanieczyszczenie pośrednie
wodę
A
średnioterminowe),
eutrofizacja wód w związku z uwalnianiem się
związków biogennych zawartych w odpadach
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Lp.

Element
środowiska

Wpływ

Intensywność
wpływu

Uwagi
(zanieczyszczenie pośrednie, średnioterminowe)

6.

powietrze

0

7.

powierzchnię
ziemi

-

A

8.

krajobraz

-

A

9. zasoby naturalne
10. zabytki
11. dobra materialne
Źródło: opracowanie własne

zanieczyszczenie ziemi związkami znajdującymi się w
odpadach w tym również substancjami
niebezpiecznymi (zanieczyszczenie pośrednie
średnioterminowe),
obniżenie wartości estetycznych krajobrazu, zakłócenie
ładu przestrzennego (oddziaływanie bezpośrednie,
może mieć charakter stały lub chwilowy w zależność
od czasu na jaki zdeponowano odpady)

0
0
0

Tab.27. Wpływ spalania odpadów w paleniskach domowych na elementy środowiska
Element
Intensywność
Lp.
Wpływ
Uwagi
środowiska
wpływu
różnorodność
1.
0
biologiczną
oddziaływanie skażonego powietrza na zdrowie ludzi
2. ludzi
A
(oddziaływanie pośrednie, średnioterminowe)
oddziaływanie skażonego powietrza na zdrowie
3. zwierzęta
B
zwierząt (oddziaływanie pośrednie, średnioterminowe)
oddziaływanie skażonego powietrza na kondycję roślin
4. rośliny
B
(oddziaływanie pośrednie, średnioterminowe)
wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w
powietrzu wskutek opadów, przenikanie do wód
5. wodę
C
powierzchniowych i podziemnych (oddziaływanie
wtórne)
skażenie powietrza atmosferycznego związkami
zawartymi w odpadach oraz powstającymi wskutek ich
6. powietrze
A
niecałkowitego spalania (oddziaływanie pośrednie,
średnioterminowe)
wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w
powietrzu wskutek opadów, przenikanie do gleby
powierzchnię
7.
C
(oddziaływanie wtórne),
ziemi
osadzanie się zanieczyszczeń pyłowych na
powierzchni ziemi (oddziaływanie wtórne)
8. krajobraz
0
ograniczenie wykorzystania innych źródeł energii
9. zasoby naturalne
+
C
(oddziaływanie pośrednie)
10. zabytki
0
11. dobra materialne
0
Źródło: opracowanie własne
Tab. 28. Wpływ niewłaściwego sposobu zbierania odpadów na elementy środowiska
Element
Intensywność
Lp.
Wpływ
Uwagi
środowiska
wpływu
różnorodność
1.
0
biologiczną
emisja uciążliwości zapachowych w miejscach
2. ludzi
B
gromadzenia odpadów (oddziaływanie pośrednie,
stałe)
3. zwierzęta
0
4. rośliny
0
przenikanie substancji zawartych w odpadach do
środowiska wodnego w wyniku stosowania
5. wodę
C
niewłaściwych urządzeń do zbiórki odpadów
(nieszczelnych w złym stanie technicznym)
(oddziaływanie pośrednie, chwilowe)
emisja odorów w miejscach gromadzenia odpadów
6. powietrze
B
(oddziaływanie pośrednie, stałe)
zanieczyszczenie odpadami terenów wokół miejsc
powierzchnię
7.
B
wyznaczonych do ich zbierania (oddziaływanie
ziemi
bezpośrednie)
8. krajobraz
0
9. zasoby naturalne
0
10. zabytki
0
11. dobra materialne
0
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 29. Wpływ niewłaściwego sposobu transportu odpadów na elementy środowiska
Element
Intensywność
Lp.
Wpływ
Uwagi
środowiska
wpływu
różnorodność
1.
0
biologiczną
uciążliwości wywołane hałasem w miejscach załadunku
odpadów, rozstawiania pojemników i kontenerów oraz
2. ludzi
B
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, którymi są
transportowane odpady (oddziaływanie pośrednie,
chwilowe)
uciążliwości wywołane hałasem w miejscach załadunku
odpadów, rozstawiania pojemników i kontenerów oraz
3. zwierzęta
0
B
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, którymi są
transportowane odpady (oddziaływanie pośrednie,
chwilowe)
4. rośliny
0
przenikanie substancji zawartych w odpadach do
środowiska wodnego w wyniku stosowania
5. wodę
C
niewłaściwych środków transportu odpadów
(nieszczelnych w złym stanie technicznym)
emisja odorów podczas załadunku i transportu
odpadów (oddziaływanie pośrednie, chwilowe),
emisja pyłów podczas załadunku i transportu odpadów
6. powietrze
B
(oddziaływanie pośrednie, chwilowe),
emisja gazów spalinowych pochodzących ze środków
transportu (oddziaływanie pośrednie, chwilowe)
przenikanie substancji zawartych w odpadach do gleby
powierzchnię
7.
C
w wyniku stosowania niewłaściwych środków
ziemi
transportu odpadów (oddziaływanie pośrednie),
zanieczyszczenie odpadami terenów wzdłuż tras
komunikacyjnych, którymi będą transportowane
8. krajobraz
C
odpady w wyniku ich rozwiewania przez wiatr
(oddziaływanie bezpośrednie)
9. zasoby naturalne
0
10. zabytki
0
11. dobra materialne
0
Źródło: opracowanie własne
Tab. 30. Wpływ nieprawidłowego postępowania ze zużytymi wyrobami zawierającymi azbest na elementy środowiska
Element
Intensywność
Lp.
Wpływ
Uwagi
środowiska
wpływu
różnorodność
1.
0
biologiczną
wchłanianie włókien azbestu stwarzających potencjalne
zagrożenie dla zdrowia - międzybłoniak opłucnej ,
2. ludzi
A
otrzewnej, raka płuc (oddziaływanie bezpośrednie, w
zależności od ekspozycji na czynnik - stałe lub
chwilowe)
wchłanianie włókien azbestu stwarzających potencjalne
zagrożenie dla zdrowia zwierząt (oddziaływanie
3. zwierzęta
B
bezpośrednie, w zależności od ekspozycji na czynnik stałe lub chwilowe)
4. rośliny
0
5. wodę
0
uwalnianie się włókien azbest to atmosfery w wyniku
nieprawidłowej eksploatacji wyrobów oraz ich usuwania
6. powietrze
A
(oddziaływanie bezpośrednie, o charakterze stałym lub
chwilowym)
powierzchnię
7.
0
ziemi
8. krajobraz
0
9. zasoby naturalne
0
10. zabytki
0
11. dobra materialne
0
Źródło: opracowanie własne

Nie należy się spodziewać negatywnego wpływu na zabytki ze strony
funkcjonowania gminnego systemu zagospodarowania odpadów. Pomiędzy obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych a infrastrukturą gospodarki odpadami
nie zachodzą istotne relacje przestrzenne.
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Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych
programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.
Zgodnie z Art. 33 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania
się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000.
Realizacja dokumentu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na istniejące
i projektowane formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy, w tym na
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska oraz na Potencjalny
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy Sandomierskiej.
Zgodnie z Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na stronie
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza
Sandomierska głównym zagrożeniem jest:
 osuszanie terenów podmokłych,
 regulacja rzek,
 nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami,
 gospodarka leśna, łowiecka i kłusownictwo,
 fragmentacja ekosystemów rozbudowywaną siecią dróg i presja motoryzacji.
Problem stanowi także brak waloryzacji wielkoobszarowych obszarów chronionych
wyższej rangi. Zagrożenia tego obszaru związane są także z chemizacją rolnictwa
i nieprawidłowa gospodarka ziemią oraz zanieczyszczeniem wód, powietrza i gleby
w wyniku emisji z zakładów przemysłowych w Mielcu, Nisku, Stalowej Woli,
Tarnobrzegu i Rzeszowie.
Zgodnie z Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na stronie
Ministerstwa Środowiska dla Potencjalnego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Uroczyska Puszczy Sandomierskiej zagrożenia stanowią głównie:
 zanik siedlisk otwartych - zalesianie łąk i muraw, zaprzestanie pielęgnacji
użytków zielonych, intensyfikacja gospodarki na użytkach zielonych, zarastanie
torfowisk,
 fragmentacja ekosystemów poprzez rozbudowę sieci dróg, co stanowi duże
zagrożenie dla populacji wilka
 osuszanie terenów podmokłych - dalsze melioracje, brak zastawek na rowach
melioracyjnych,
 dalsze regulacje rzek i udrażnianie koryt, przegradzanie większych cieków,
 ekspansja gatunków inwazyjnych,
 kłusownictwo, nieracjonalna gospodarka łowiecka, niepokojenie w miejscach
rozrodu wilka,
 nieprawidłowa gospodarka leśna,
 zamieranie jesionu w łęgach,
 intensyfikacja rolnictwa,
 nieuregulowana gospodarka odpadami i ściekami,
 zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby w wyniku emisji z zakładów
przemysłowych w Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,
 intensyfikacja gospodarki na stawach (potencjalnie).
W obrębie obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie gminy znajdują się
następujące priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych oraz priorytetowe gatunki
zwierząt określone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000
(Dz.U.2005.94.795):
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska
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o Priorytetowe siedliska przyrodnicze:
 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae) 6120*
 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe) 91E0*
o Gatunki o znaczeniu priorytetowym:
 Wilk (Canis lupus)1352*


Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy
Sandomierskiej
o Priorytetowe siedliska przyrodnicze:
 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae) 6120*
 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate
florystycznie) 6230*
 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7110*
 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino) 91D0*
 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion) 91E0*
o Gatunki o znaczeniu priorytetowym:
 Wydra (Lutra Lutra) 1355*

Poniżej przestawiono główne zagrożenia dla priorytetowych siedlisk przyrodniczych
i gatunków zwierząt znajdujących się w obrębie zlokalizowanych na terenie gminy
obszarów NATURA 2000:
 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120*:
o zarzucenie ekstensywnej gospodarki rolnej powodujące szybkie
i gwałtowne przemiany sukcesyjne wkraczanie gatunków obcych,
wykształcenie się innych typów zbiorowisk),
o spływające z pól nawozy oraz nawożenie organiczne;


Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91E0*:
o wycinanie lasów i zakładanie łąk oraz pastwisk,
o usuwanie drzewostanów utrudniających spływ wód powodziowych
i tworzących zatory lodowe,
o regulacje rzek i odcięcie wałami od wpływu powodzi,
o nadmierna eutrofizacja siedlisk łęgu wywołana zrzutami ścieków
komunalnych, rolniczych i przemysłowych do rzek,
o budowa zbiorników zaporowych gromadzących wody powodziowe,
o presja wędkarska (wydeptywanie ścieżek i stanowisk, przekopywanie
runa, palenie ognisk, pozostawianie odpadów), przejawiająca się
wnikaniem gatunków synantropijnych,
o fragmentacja łęgów przez sieć dolinnych dróg gruntowych do zwózki
siana,
o usuwanie drzew i krzewów w międzywalu,
o nasadzenia geograficznie i ekologicznie obcej dendroflory;



Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
6230*:
o sukcesja w kierunku trawo rośli lub borówczysk przy baraku
pasterskiego użytkowania;
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Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7110*:
o melioracje odwadniające,
o zalesianie,
o ekstensywna i przemysłowa eksploatacja torfu,
o użytkowanie jako miejsc składowania śmieci i odpadów,
o przecięcie obiektu drogą.



Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino) 91D0*:
o melioracje odwadniające,
o wprowadzanie upraw, np. świerka,
o eksploatacja torfowisk,
o zmiana chemizmu wód wysycających,
o złoże oraz samego złoża pod wpływem zanieczyszczeń powietrza i
eutrofizacja pod wpływem nawożenia (obszary rolnicze, lasy).



Wydra (Lutra Lutra) 1355*:
o likwidacja przez kłusowników i psy,
o kolizje z samochodami na szlakach komunikacyjnych,
o sieci rybackie,
o brak ryb w rzekach,
o likwidacja bagien



Wilk (Canis lupus)1352*:
o fragmentacja środowisk, bariery migracyjne i izolacja subpopulacji,
o konflikty z rolnikami na skutek zabijania przez wilki zwierząt
hodowlanych,
o dążenia części środowisk łowieckich do zniesieni ochrony gatunkowej
wilka i przywrócenia polowań,
o kłusownictwo (nielegalne odstrzały i wnyki zastawiane na sarny i dziki),
o wzrost penetracji lasów przez ludzi i rozwój turystyki w miejscach
szczególnie ważnych dla bytowania i rozrodu wilków,
o niewłaściwa gospodarka łowiecka (zbyt silna redukcja stanu zwierzyny,
np. z powodu wyolbrzymionych danych na temat szkód wyrządzanych w
uprawach leśnych).

Potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, występujących w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptaków Puszcza Sandomierska, zgodnie ze poradnikami ochrony siedlisk i gatunków
przedstawiają się następująco:
Tab.31 Potencjalne zagrożenia dla gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujących na
terenie OSO Puszcza Sandomierska
Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
Dyrektywy Rady
79/409/EWG
- sieci stawne,
nur rdzawoszyi
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi,
- farmy wiatrowe;
- sieci stawne,
nur czarnoszyi
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi,
- farmy wiatrowe;
- sieci stawne,
perkoz rogaty
- zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi,
- farmy wiatrowe;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość
bąk
zalewów w dolinach rzecznych;
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Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

bączek

ślepowron

czapla biała
czapla purpurowa
bocian czarny

bocian biały

podgorzałka

trzmielojad

kania czarna

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i
zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku niekontrolowanego pozyskiwania trzciny na obszarach lęgowych bąka,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania szuwarów trzcinowych,
- podwyższona śmiertelność w wyniku nielegalnych odstrzałów dokonywanych przez strażników rybackich
uważających bąka za szkodnika rybackiego na równi z czaplą siwą;
-utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość
zalewów w dolinach rzecznych;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i
zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą);
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku niekontrolowanego pozyskiwania trzciny na obszarach lęgowych
bączka;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania szuwarów trzcinowych;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku wycinania zakrzewień wokół zbiorników wodnych w rejonach
gniazdowania.
- wycinanie zakrzaczeń na wyspach i w dolinach rzek oraz likwidacja wysp na stawach; jeśli stawy nie są
napełniane wodą w okresie gniazdowania, prowadzi to często do porzucenia koloni,
- penetracja kolonii przez ludzi i czworonożne drapieżniki w okresie gniazdowania, powodująca istotne
straty w lęgach,
- obniżanie poziomu wód gruntowych,
- regulacja rzek,
- likwidacja nadbrzeżnych zadrzewień,
- silne zanieczyszczenie wód,
- intensyfikacja gospodarki rolnej i gospodarki rybackiej,
- nasilenie turystyki,
Brak istotnych zagrożeń dla gatunku w Polsce ze względu na bardzo nieliczne występowanie.
Brak istotnych zagrożeń dla gatunku w Polsce ze względu na bardzo nieliczne występowanie.
Pod warunkiem utrzymania i konsekwentnego egzekwowania ochrony strefowej oraz należytego
uwodnienia siedlisk lęgowych gatunek nie jest w Polsce zagrożony.
- kurczenie się areału żerowisk i spadek liczebności potencjalnych ofiar na skutek regulacji rzek,
zagospodarowania
dolin rzecznych innego niż w formie użytków zielonych, melioracji oraz intensyfikacji rolnictwa,
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; dochodzi do nich najczęściej sąsiedztwie gniazda lub w
miejscach, gdzie ptaki odpoczywają na słupach lub na tranzystorach,
- śmiertelność piskląt zaplątanych w przynoszone do gniazd sznurki z tworzywa sztucznego, używane w
rolnictwie,
- utrata miejsc gniazdowych w wyniku przebudowy dachów, likwidowania platform gniazdowych na słupach
itp.;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek zmieniających częstość i długość
zalewów w dolinach rzecznych,
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych,
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem
stawów, niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego zainwestowania i wykorzystania (biwakowanie na
wyspach) wysp jeziornych,
- niszczenie kolonii mewy śmieszki na stawach rybnych, którym to koloniom często towarzyszą lęgi
podgorzałki,
- łowiectwo – zbyt wczesne rozpoczynanie jesiennego okresu polowań na ptaki wodne, w czasie gdy na
zbiornikach
mogą jeszcze przebywać samice wodzące młode,
- łowiectwo możliwość wystąpienia pomyłkowych odstrzałów z powodu podobieństwa do innych gatunków
kaczek;
- łowiectwo – trujące działanie śrucin ołowianych tkwiących w ciałach ptaków postrzelonych przypadkiem
lub śrucin połkniętych przez ptaki jako gastro lity,
- presja ze strony drapieżników (lis, jenot, norka amerykańska, krukowate),
- kojarzenie z czernicą – ostatnio prawie wszystkie lęgi stwierdzone w Polsce były lęgami mieszanymi
podgorzałki i czernicy;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zastępowania drzewostanów mieszanych przez monokultury
iglaste,
- utrata siedlisk żerowania w wyniku likwidacji śródpolnych terenów otwartych,
- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi w wyniku prowadzenia prac leśnych w pobliżu gniazd
oraz rozwoju ruchu rekreacyjnego;
- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku rozwoju turystyki i rekreacji w pobliżu
zbiorników wodnych,
- utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk żerowania w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek,
zmieniających częstość i długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wyrębu starodrzewu na obszarach leżących w sąsiedztwie
zbiorników wodnych,
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Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

bielik

gadożer

błotniak stawowy

orlik krzykliwy

rybołów

kobczyk
sokół wędrowny
kropiatka

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
- utrata siedlisk gniazdowania w wyniku usuwania starodrzewu z międzywala dolin rzecznych,
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej z nią likwidacji różnorodności
otwartego krajobrazu (likwidacja zabagnień i oczek wodnych, usuwanie zadrzewień, tworzenie rozległych
monokultur);
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk na intensywnie
użytkowane uprawy,
- drapieżnictwo, a zwłaszcza rabowanie lęgów przez kruka i wronę siwą,
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza
ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach koncentracji ptaków,
- bezpośrednie zatrucie osobników powodowane przez chemiczne zanieczyszczenie środowiska, a
zwłaszcza niekontrolowane zrzuty substancji chemicznych do wód oraz zjadanie padliny zawierającej śrut
ołowiany;
- niepokojenie wysiadujących ptaków przez ludzi, prowadzenie prac leśnych w pobliżu gniazd,
- degradacja łowisk w wyniku zabudowy rekreacyjnej oraz coraz większej presji turystów – zmniejszeniu
ulega baza żerowa (spadek liczebności ptaków wodnych),
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a także kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zwłaszcza
ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach koncentracji ptaków;
- chemiczne skażenie środowiska – w organizmach bielików wykryto wysokie stężenia PCB, a także
ołowiu; zatrucie ołowiem pochodzi z amunicji łowieckiej połykanej przez bieliki w mięsie postrzelonych
ptaków wodnych lub w padlinie,
- drapieżnictwo – jaja są rabowane przez kruki i kuny, a małe pisklęta padają ofiarą puchacza, kruka i kun,
- część gniazd spada z drzew w wyniku silnych wiatrów;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku wycinania starych drzewostanów,
- utrata bazy pokarmowej w wyniku osuszania otwartych i zadrzewionych terenów podmokłych, likwidacji
oczek wodnych i rozlewisk,
- utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania chemicznych środków ochrony roślin (wysoka szkodliwość
dla
płazów i gadów),
- utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania w rolnictwie kosiarek rotacyjnych, które unicestwiających
masowo gady i płazy,
- utrata bazy pokarmowej w wyniku zabijania wszelkich gatunków węży przez ludzi,
- działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym
bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia strat w lęgach;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku likwidacji lub zmniejszenia powierzchni zajętej przez szuwary
(wykaszanie, wypalanie), zwłaszcza trzcinowe, na stawach i innych zbiornikach wodnych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwość i
długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania torfowisk,
- zwiększenie się antropopresji w strefie przybrzeżnej jezior, która może powodować spadek liczebności na
lęgowiskach w pobliżu atrakcyjnych turystycznie okolic;
- aktywne prześladowanie (nielegalny odstrzał) ze strony użytkowników stawów rybnych i jezior,
-zwiększona presja drapieżników niszczących lęgi (przede wszystkim lisa), wynikająca z łatwiejszego
dostępu do gniazd, spowodowanego obniżeniem poziomu wody w miejscach lęgu;
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i związanej z nią likwidacji różnorodności
otwartego krajobrazu (likwidacja zabagnień, usuwanie zadrzewień, tworzenie rozległych monokultur);
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zmiany ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk na intensywnie
ubytkowane
Uprawy,
- utrata siedlisk żerowania wynikająca z zaniechania rolniczego użytkowania gruntów, czego bezpośrednim
skutkiem jest bądź celowe ich zalesianie, bądź też zarastanie roślinnością krzewiastą i drzewiastą, drogą
naturalnej sukcesji,
- utrata siedlisk żerowania w wyniku zalesiania śródleśnych obszarów otwartych,
- działania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym
bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia strat w lęgach,
- degradacja niektórych terenów łowieckich rybołowa jako skutek różnych form aktywności człowieka
(niepokojenie ptaków poprzez wzmożony ruch turystyczny, zabudowa brzegów zbiorników wodnych),
- degradacja terenów łowieckich spowodowana eutrofizacją wód prowadzącą do spadku ich
przezroczystości,
- nielegalny odstrzał na stawach hodowlanych,
- kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; należy się liczyć ze wzrostem śmiertelności w wyniku
kolizji z elektrowniami wiatrowymi,
- niedostatek dogodnych miejsc lęgowych, szczególnie sosen w wieku ponad 150 lat,
- prowadzenie prac leśnych w pobliżu gniazd w sezonie lęgowym;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem
stawów, niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość
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Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

zielonka

derkacz

żuraw
batalion
dublet

rybitwa rzeczna

rybitwa białowłosa

rybitwa czarna

lelek

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
zalewów w dolinach rzecznych;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i
pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Część przesuszonych, otwartych łąk została
porzucona przez użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej
sukcesji;
- presja ze strony drapieżników, szczególnie niepokojący jest wzrost liczebności norki amerykańskiej. Choć
wpływ tego czynnika nie został dotychczas w sposób wiarygodny określony, w najbliższym czasie może
okazać się kluczowy dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak i wielu innych gatunków
budujących gniazda na ziemi;
-wypalanie szuwarów (bezprawne).
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej, połączonej z pogłębianiem
stawów, niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i
pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Część przesuszonych, otwartych łąk została
porzucona przez użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej
sukcesji;
- presja ze strony drapieżników, szczególnie niepokojący jest wzrost liczebności norki amerykańskiej. Choć
wpływ tego czynnika nie został dotychczas w sposób wiarygodny określony, w najbliższym czasie może
okazać się kluczowy dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak i wielu innych gatunków
budujących gniazda na ziemi,
- wypalanie szuwarów (bezprawne);
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwość i
długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i
pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Część przesuszonych, otwartych łąk została
porzucona przez użytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej
sukcesji;
- mechanizacja rolnictwa połączona z pewnymi formami wykonywania zabiegów agrotechnicznych
(wprowadzenie szybkotnących kosiarek rotacyjnych, przyspieszenie terminów koszenia, metoda koszenia
od peryferii do środka łąki),
- narastająca presja drapieżników czworonożnych (norki amerykańskiej, lisa, kota domowego) oraz
skrzydlatych (kruka, wrony siwej);
- osuszanie wszelkich mokradeł, ograniczające atrakcyjność obszarów lęgowych,
-nadmierna chemizacja w rolnictwie,
- drapieżnictwo ze strony dzika (niszczenie gniazd);
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwość i
długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy),
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zalesiania nieużytków rolnych w dolinach rzek,
- niska udatność lęgów w wyniku wzrostu intensywności ruchu turystycznego,
- niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa
srebrzysta) i czworonożne,
- w okresie pozalęgowym: płoszenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiających sporty wodne) stad
ptaków zbierających się na przybrzeżnych wyspach i plażach na odpoczynek,
- potencjalnie jedną z przyczyn obserwowanego spadku liczebności może być zanieczyszczenie wód
śródlądowych pestycydami i/lub metalami ciężkimi;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwość i
długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i
zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą),
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej połączonej z pogłębianiem stawów,
niszczeniem roślinności wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych,
- niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa
srebrzysta) i czworonożne;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstość i długość
zalewów w dolinach rzecznych;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i
zagłębień terenu okresowo wypełnionych wodą),
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku osuszania śródpolnych zbiorników wodnych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej połączonej z pogłębianiem stawów,
niszczeniem roślinnościi wynurzonej i likwidacji wysp na stawach hodowlanych,
-niska udatność lęgów spowodowana przez drapieżniki skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa
srebrzysta) i czworonożne,
- w okresie pozalęgowym - niepokojenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiających sporty wodne);
- utrata bazy pokarmowej (obniżenie liczebności dużych owadów) w wyniku: stosowania chemicznych
środków ochrony roślin w okresie klęgowym (maj-sierpień) w rozległych kompleksach borowych
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Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

zimorodek

kraska

dzięcioł
zielonosiwy

dzięcioł czarny

dzięcioł średni

dzięcioł
białogrzbiety

lerka

świergotek polny

podróżniczek

jarzębatka

muchołówka mała

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
zasiedlanych przez lelka,
-zamiany pastwisk na grunty orne; zalesiania odłogów;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek;
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku dolesiania brzegów rzek;
- wysoka śmiertelność osobników dorosłych powodowana przez długie okresy niskich temperatur zimą,
- straty w lęgach powodowane przez obfite deszcze w sezonie lęgowym, zatapiające nory,
- straty w lęgach powodowane przez zatopienie nor mieszczonych nisko nad wodą (dotyczy to głownie
stanowisk
w burtach brzegowych), powodowane podniesieniem się poziomu wody w rzece (roztopy, regulacje
śluzami i zaporami wodnymi),
- straty w lęgach powodowane erozję skarp i brzegów wskutek ich oberwania się, przesuszania się
podłoża lub penetracji ludzkiej,
-s traty w lęgach w wyniku drapieżnictwa, powodowane głownie przez lisa, jenota i łasicę – mają charakter
incydentalny,
-straty w lęgach powodowane bezpośrednio przez ludzi w wyniku prowadzonych prac, dłuższego
przebywania w pobliżu nory lub celowego niszczenia gniazda;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, zachodzących wraz z intensyfikacją
praktyk rolniczych wyrażających się w zamianie użytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu
zadrzewień śródpolnych,
- wprowadzaniu monokultur i zwiększanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i uprawy roli,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych
obszarach wykorzystywanych przez kraskę,
- utrata miejsc gniazdowania w wyniku usuwania dziuplastych drzew w krajobrazie rolniczym,
- niski sukces lęgowy w wyniku silnej presji drapieżniczej ze strony kuny domowej i kuny leśnej;
- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starych drzewostanów, przede wszystkim liściastych i
ograniczania powierzchni starodrzewu,
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwych i obumierających drzew,
- utrata siedlisk żerowania w wyniku intensyfikacji gospodarki rolnej na obszarach otwartych,
sąsiadujących z lasem,
- utrata siedlisk żerowania i gniazdowania w wyniku eliminacji zadrzewień w dolinach rzecznych i przy
zbiornikach wodnych, tworzonych przede wszystkim przez gatunki drzew o miękkim drewnie, na których
dzięcioł zielono siwy żeruje i często wykuwa dziuple;
- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów i ograniczania powierzchni
starodrzewu,
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwych i obumierających drzew;
- utrata siedlisk w wyniku zmniejszania się powierzchni lasów liściastych, z dominacja lub współdominacja
dębów, których wiek przekracza 80 lat; utrata siedlisk w wyniku zwiększania stopnia izolacji lasów liściasty,
- utrata siedlisk w wyniku usuwania z lasu drzew obumierających i martwych, charakteryzujących się
obecność starych dziupli oraz zainfekowanych przez grzyby.
- brak w lasach odpowiedniej ilości miękkiego, butwiejącego drewna liściastego w postaci zarówno
kikutów, jak i leżących na ziemi kłód,
- ograniczenie powierzchni starodrzewu liściastego na rzecz drzewostanów iglastych,
-rozczłonkowywanie dogodnych dla gatunku drzewostanów,
- osuszanie lasów podmokłych;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zalesiania piaszczystych obszarów sąsiadujących z lasami;
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zajmowania piaszczystych obszarów sąsiadujących z lasami pod
budownictwo rekreacyjne;
- niski sukces lęgowy w wyniku drapieżnictwa ze strony drapieżników czworonożnych, a przede wszystkim
lisa.
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, zachodzących wobec zaniechania
zagospodarowania rolniczego gruntów słabych, co w krótkim czasie powoduje naturalne wkroczenie na
takie tereny roślinności wysokiej, niekorzystnej dla świergotka, lub
wręcz celowe ich zalesienie;
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych
obszarach wykorzystywanych przez świergotki.
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku zmian reżimu hydrologicznego rzek, zmieniających częstotliwość i
długość zalewów w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk lęgowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i
zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą),
-utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania torfowisk i lasów bagiennych;
- utrata siedlisk gniazdowych wskutek urbanizacji i budowy dróg,
- utrata siedlisk gniazdowych wskutek niszczenia zarośli i zadrzewień w dolinach rzecznych,
- utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego zachodzących wraz z intensyfikacją
praktyk rolniczych, wyrażających się w zamianie użytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu
zadrzewień śródpolnych, zadrzewień i zarośli nad strumieniami, rowami i drogami, oczek wodnych, tzw.
nieużytków, miedz, wprowadzaniu monokultur i zwiększeniu stosowania chemicznych środków ochrony
roślin i uprawy roli;
- utrata siedlisk w wyniku nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów liściastych i ograniczania
powierzchni starodrzewu,
- utrata siedlisk wynikająca z eliminacji z lasu martwego drewna i obumierających drzew;
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Ptaki
wymienione
w Załączniku I
Dyrektywy Rady
79/409/EWG

gąsiorek

ortolan

cietrzew

dzięcioł białoszyi

Potencjalne zagrożenia – zgodnie z poradnikami ochrony siedlisk
- utrata siedlisk w wyniku kurczenia się terenów łęgowych wskutek urbanizacji;
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa – scalania pól połączonego z likwidacją miedz,
zadrzewień śródpolnych i śródpolnych zbiorników wodnych (oczek), oraz w związku intensywnym
stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin. Z jednej strony likwiduje to miejsca gniazdowania, a z
drugiej powoduje zanik populacji;
dużych chrząszczy i prostoskrzydłych, stanowiących główny składnik diety.
- utrata siedlisk w wyniku zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym, polegających na zmniejszeniu jego
różnorodności poprzez scalanie pól i zwiększanie ich powierzchni kosztem likwidacji miedz, śródpolnych
oczek wodnych, zadrzewień śródpolnych fragmentów łąk i ugorów;
- utrata siedlisk przez urbanizację i zalesianie porzuconych obszarów uprawnych;
- utrata siedlisk w wyniku zmiany użytkowania gruntów, np. zamiana pól uprawnych na trwałe użytki
zielone wykorzystywane jako pastwiska, a także obsiewanie dużych powierzchni kukurydzą,
- utrata siedlisk w wyniku wprowadzania nowych, odpornych na złamania odmian zbóż, w których ptaki
mają trudności z zakładaniem gniazd (podobnie jak w uprawach kukurydzy),
- utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji ruchu samochodowego na terenach lęgowych ortolana,
- zubażanie bazy pokarmowej w wyniku stosowania herbicydów, insektycydów i innych środków ochrony
roślin;
- osuszanie terenów, zwłaszcza torfowisk, co prowadzi do ubożenia szaty roślinnej, a więc bazy
pokarmowej i osłonowej,
- zalesianie śródpolnych powierzchni otwartych i półotwartych,
- wycinanie zarośli na obrzeżach ostoi gatunku,
- zbyt intensywna penetracja ludzka w sąsiedztwie tokowisk (turyści) i terenów wodzenia młodych (turyści,
zbieracze jagód),
-drapieżnictwo ze strony ssaków;
- zajmowanie terenów podmiejskich przez budownictwo wielorodzinne oraz likwidacja ogrodów
działkowych,
- zmiany krajobrazu rolniczego zachodzące wraz z intensyfikacją praktyk rolniczych, wyrażających się w
przypadku tego gatunku przede wszystkim w likwidacji zadrzewień śródpolnych,
- likwidowania zadrzewień nadwodnych, a szczególnie zadrzewień w dolinach rzek;

Działania przewidziane do realizacji w ramach Planu ze względu na swój charakter
nie będą powodowały tego typu zagrożeń dla przedstawionych powyżej priorytetowych
siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie
określenia
rodzajów
siedlisk
przyrodniczych
podlegających
ochronie
(Dz.U.2001.92.1029) ustala 95 typów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
Część z wymienionych w ww. z Rozporządzeniu siedlisk występuje w obrębie
omawianych obszarach NATURA 2000. Realizacja przedsięwzięć przewidzianych
w ramach Programu nie będzie miała wpływu na te siedliska.
Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania planowanych przedsięwzięć na
dziko występujące gatunki roślin objęte ochroną prawną wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U.2004.168.1764) oraz na dziko
występujące gatunki grzybów objęte ochroną wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną (Dz.U.2004.168.1765). Ze względu na charakter planowanych
inwestycji można także wykluczyć ich wpływ na dziko występujące gatunki zwierząt
wymienione w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 28 września 2004 r. w
sprawie
gatunków
dziko
występujących
zwierząt
objętych
ochroną
(Dz.U.2004.220.2237).
Nie stwierdzono, aby na obszarze gminy w tym samym czasie realizowane były
inne przedsięwzięcia i plany, w powiązaniu z którymi realizacja Planu Gospodarki
Odpadami mogłaby znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000 znajdujące się
na terenie gminy. Realizacja Planu nie wpłynie negatywnie na integralność tych
obszarów.
Spełnienie założonych celów i działań ustalonych w dokumencie nie generuje
negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby być przyczyną
degradacji występujących na terenie gminy obszarów chronionych takich jak zmiana
stosunków wodnych, zmiana dotychczasowego użytkowania terenu.
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Projekt „Planu Gospodarki dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016” nie zakłada lokalizacji nowych obiektów związanych z gospodarką
odpadami. W gminie nie planuje się budowy nowych instalacji służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rozwiązanie to zapewnia eliminację
wszelkich negatywnych oddziaływań występujących na każdym z etapów
funkcjonowania takich obiektów.
Pozytywny, długookresowy, stały wpływ na obszary NATURA 2000 będzie miało
niewątpliwie ograniczenie nielegalnego deponowanie odpadów w środowisku,
szczególnie wyraźnie widocznych w krajobrazie o dużym stopniu naturalności.
Funkcjonujące na terenie gminy instalacje do unieszkodliwiania odpadów Kotłownia Miejska o mocy 8 MW opalana zrębkami drewnianymi i instalacja do
przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych na preparat wapniowo organiczny tzw. polepszacz gleby "Biocal" oraz punkt demontażu pojazdów
zlokalizowane są w centrum miasta Nowa Dęba, na obszarze cechującym się
znacznym stopniem przeobrażeń antropogenicznych, z dala od obszarów cennych
przyrodniczo. W związku z powyższym można wykluczyć negatywny wpływ na te
obszary.
Negatywne oddziaływanie na faunę może zostać wywołane niewłaściwym
gromadzeniem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych, szczególnie odpadów
biodegradowlalnych. Niezabezpieczone miejsca gromadzenia odpadów komunalnych
lub niewłaściwie prowadzony proces kompostowania odpadów biodegradowlanych
mogą powodować intensywny rozwój wszelkiego rodzaju mikroorganizmów oraz
insektów (głównie różnych gatunków komarów i much).
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8. RELACJE POMIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI

W tabeli poniżej przedstawiono relacje pomiędzy potencjalnymi oddziaływaniami
oraz oddziaływania pośrednie mogące mieć miejsce w związku z realizacji Planu.
Tab. 32. Relacje pomiędzy zidentyfikowanymi oddziaływaniami
Elementy środowiska
i oddziaływania bezpośrednie

Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania pośrednie

POWIETRZE I KLIMAT:
 Emisja zanieczyszczeń wskutek spalania
odpadów w paleniskach domowych
 Emisja odorów wskutek niewłaściwego
gromadzenia odpadów
 Emisja spalin i pyłu podczas załadunku i
transportu odpadów
 Hałas ze środków transportu odpadów





POWIERZCHNIA ZIEMI ŁĄCZNIE Z GLEBĄ:
 Zanieczyszczenie ziemi związkami
znajdującymi się w odpadach w tym również
substancjami niebezpiecznymi
 Zmiany pokrycia powierzchni terenu oraz
struktury gruntu, składu biologicznego i
chemicznego w wyniku deponowania
odpadów w środowisku



WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE:
 Zanieczyszczenia wód związkami
znajdującymi się w odpadach w tym również
substancjami niebezpiecznymi
 Przenikanie substancji zawartych w
odpadach do środowiska wodnego w wyniku
stosowania niewłaściwych środków
transportu odpadów
FLORA I FAUNA:
 Zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów
 Zagrożenie dla niektórych gatunków
 Zmniejszenie bioróżnorodności
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Zanieczyszczanie powietrza wpływają na florę i faunę
Odory wpływają negatywnie na komfort życia oraz i ludzi
Spaliny i pyły samochodowe zanieczyszczają powierzchnię
ziemi, gleby i wody powierzchniowe
Hałas i wibracje wpływają na zdrowie człowieka i świat zwierzęcy
Wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu
wskutek opadów i przenikanie do gleby
Osadzanie się zanieczyszczeń pyłowych na powierzchni ziemi
Przenikanie substancji zawartych w odpadach do gleby w wyniku
stosowania niewłaściwych środków transportu odpadów
Przenikanie substancji z zanieczyszczonych powierzchni do
wód
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku spływów
powierzchniowych z terenów deponowania odpadów
Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej właściwości filtracyjnych
wpływają na reżim wód gruntowych
Zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód podziemnych
mają wpływ na zdrowie ludzi
Zanieczyszczenia wód wpływają na bioróżnorodność
Eutrofizacja wód w związku z uwalnianiem się związków
biogennych zawartych w odpadach
Zmiana stanu czystości powietrza, , wód powierzchniowych i
podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni
ziemi, hałasu i drgań, mikroklimatu wpływają pośrednio na florę i
faunę
Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
człowieka
Stan flory wpływa na krajobraz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE
I
PRZEDMIOT
OCHRONY
OBSZARU
NATURA
2000
ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

Zasadniczo każde podejmowane w projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 1016” działanie wpisuje się
w listę rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko ze strony systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Wobec powyższego nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań
związanych z realizacją dokumentu.
Wśród niepożądanych oddziaływań związanych z realizacją planu należy wymienić:
 emisję do środowiska zanieczyszczeń związanych z eksploatacją instalacji
odzysku zlokalizowanych na obszarze gminy,
 emisję do środowiska zanieczyszczeń związanych z eksploatacją instalacji do
unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych poza obszarem gminy,
 wady systemu selektywnego zbierania wynikające z konieczności stosowania
zestawu pojemników/kontenerów lub worków przeznaczonych na poszczególne
rodzaje tj. utrudnienie właścicielom nieruchomości gromadzenia odpadów
(stosowanie kilku rodzajów pojemników często zniechęca ich użytkowników do
prowadzenia selektywnej zbiórki lub prowadzi do niecelowego ich
wykorzystania),
 niewłaściwe kompostowanie odpadów biodegradowalnych na terenie
nieruchomości (generujące uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich),
 potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy związane
z intensyfikacją usuwania wyrobów zawierających azbest.
Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko zgrupowano
w zależności od rodzaju. Wyróżniono następujące kategorie środków łagodzących
(mitygacji):

lokalizacyjne,

techniczne,

organizacyjne.
Mitygacje lokalizacyjne:
 unieszkodliwianie odpadów komunalnych w instalacjach usytuowanych poza
granicami gminy, co zapobiega negatywnemu oddziaływaniu tych obiektów na
środowisko lokalne, a przede wszystkim na położone w nim obszary cenne ze
względu na walory przyrodnicze.
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Mitygacje techniczne:
 budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stalowa Wola –
Tarnobrzeg w oparciu o kryteria BAT, mające na celu eliminowanie emisji lub
jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na
środowisko jako całości.
 stałe ulepszanie potencjału technicznego służącego systemowi zbiórki
odpadów komunalnych (urządzenia do gromadzenia odpadów, środki
transportu) prowadzące do zwiększenia ich wartości użytkowej oraz
bezpieczeństwa dla środowiska.
Mitygacje organizacyjne:
 edukacja mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami oraz ich negatywnego wpływu na środowisko,
 edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków użytkowników wyrobów
zawierających azbest dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest oraz warunków bezpiecznego ich usuwania,
 monitorowanie skutków realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, w celu
ewentualnej korekcji przyjętych założeń w wyniku stwierdzenia wad systemu.
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10.
WYJAŚNIENIE
BRAKU
ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH,
WSKAZANIE
NAPOTKANYCH
TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z
NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Przedmiotem projektowanego dokumentu jest zaktualizowanie „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014”. Opracowanie jest kontynuacją
przyjętego w 2005 r. kierunku gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
W projektowanym Planie nie wprowadzono istotnych zmian w funkcjonującym obecnie
systemie. Przyjęty system wymaga jednak intensywnej rozbudowy, gdyż obecne tempo
realizacji przyjętych założeń jest niezadowalające.
Niniejsza prognoza nie zawiera rozwiązań alternatywnych dotyczących samego
systemu gospodarowania odpadami w gminie, gdyż została sporządzona
w momencie bieżącej realizacji wariantu wybranego w pierwszej wersji planu.
Tworzenie wariantu alternatywnego na obecnym etapie realizacji planu jest
nieuzasadnione. Przemawia za tym również efekt środowiskowy obecnego wariantu,
którego rzetelna ocena będzie możliwa w dalszej perspektywie czasowej, przy
założeniu, że będzie on funkcjonował na akceptowalnym poziomie.
Przy opracowywaniu projektu planu oraz niniejszej prognozy napotkano na
trudności wynikające z niedostatków wiedzy na temat:
 składu morfologicznego wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych,
 ilości mieszkańców korzystających z systemu zorganizowanego odbioru
odpadów,
 instrumentów ekonomicznych i organizacyjnych służących kreowaniu
międzygminnych systemów gospodarki odpadami.

59

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

11. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Obecnie metodyka sporządzania prognozy strategicznych ocen oddziaływania
projektów planów w Polsce nie jest ściśle zdeterminowana określonymi przepisami.
Unifikację metodyki utrudnia:
 brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku
i związana z tym ich niepewność,
 brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.
W obowiązujących przepisach tj. art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr
199, poz. 1227 z późn. zm.) określono jedynie zakres informacji jakie powinna
zawierać prognoza.
Do sporządzenia niniejszej prognozy wykorzystano założenia tzw. metody
„ad hoc”, z uwagi na jej prostotę i przydatność w identyfikacji oddziaływań. Metoda
poległa na pracy trzyosobowej grupy roboczej, której zadaniem było wskazanie
możliwych potencjalnych oddziaływań środowiskowych (rodzaju i wielkości)
związanych z brakiem realizacji oraz realizacją Planu.
Praca grupy przebiegała w 3 etapach:
 indywidualna ocena oddziaływań przez poszczególnych członków grupy oraz
ich prezentacja (bez dyskusji),
 grupowa dyskusja o każdej z indywidualnych ocen,
 określenie oceny zagregowanej.
Przy identyfikacji (rodzaju i wielkości) oddziaływań wykorzystano możliwie
dostępne źródła informacji, zgromadzone i udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy
Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Nowej Dębie, Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowaniem
odpadów na terenie gminy.
Prognozę oceny oddziaływania na środowisko zaprezentowano za pomocą
konwencjonalnej techniki opisowej.
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12. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

SKUTKÓW REALIZACJI
DOKUMENTU
ORAZ

Gminny Plan Gospodarki Odpadami podlega regularnemu monitoringowi i ocenie
wdrażania. Dzięki temu można:
- ocenić stopień realizacji zamierzonych przedsięwzięć,
- ocenić stopień osiągania wyznaczonych celów,
- dokonać analizy rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami lub przedsięwzięciami,
a ich wykonaniem.
Istotny jest zwłaszcza ostatni aspekt, pozwala on, bowiem w sposób właściwy
reagować na zmianę warunków (najczęściej zewnętrznych), które powodują
konieczność wprowadzania zmian w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Jako, że
plany gospodarki nie są sztywne, zmiany takie są jak najbardziej przydatne. Ocena
taka będzie wykonywana co dwa lata.
Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami za monitoring realizacji
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Dęba. Gospodarka odpadami prowadzona przez podmioty gospodarcze kontrolowana
jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym, aby nie powielać kompetencji Gmina winna się skupić
przede wszystkim na obowiązkach, jakie spoczywają na ludności, podmiotach
obsługujących gminę w zakresie gospodarki odpadami, jednostkach użyteczności
publicznej oraz placówkach handlowych. To w tej sferze jest bowiem największa
potrzeba prowadzenia monitoringu i oceny wdrażania planu. Administracja gminna
musi skupić swą uwagę na:
- kontroli obowiązku zawierania umów przez gospodarstwa domowe,
- kontroli obowiązku zawierania umów przez podmioty gospodarcze, a zwłaszcza
placówki handlowe i gastronomiczne,
- wspomaganiu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w tym również odpadów
niebezpiecznych,
- wspomaganiu i aktywnym planowaniu działalności edukacyjnej i informacyjnej,
- przygotowaniu własnych wniosków i współpracy z innymi podmiotami w zakresie
pozyskiwania środków na cele inwestycyjne i działalność edukacyjno informacyjną.
Gmina musi również aktywnie współpracować z gminami sąsiednimi, ze
Starostwem Powiatowym i Samorządem Wojewódzkim w zakresie wspólnych działań i
przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ich Planach Gospodarki
Odpadami. Współpraca taka jest konieczna, ponieważ pozwoli z odpowiednim
wyprzedzeniem podjąć działania zmierzające do wprowadzania zmian w sposobie
prowadzenia gospodarki odpadami. Zmiany takie będą konieczne (przewidują to PGO),
ponieważ będą oddawane do użytku nowe obiekty służące prowadzeniu gospodarki
odpadami.
Reasumując część obowiązków w zakresie monitoringu i oceny wdrażania Planu
wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa o odpadach nakłada
obowiązek aktualizowania Planu Gospodarki Odpadami nie rzadziej niż raz na cztery
lata. Drugim elementem monitorowania systemu gospodarki odpadami jest
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sporządzanie raz na dwa lata sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami.
Pozostałe elementy monitoringu i zarządzania systemu wynikają ze specyfiki
każdej Gminy. Gmina Nowa Dęba musi zwrócić uwagę na:
- stopień obsługi mieszkańców i podmiotów gospodarczych, stopień zorganizowania
zbiórki odpadów,
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów.
Gmina musi też zwrócić uwagę na:
- sposób zagospodarowania odpadów zielonych (biodegradowalnych),
- odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Gmina winna także kontrolować przeprowadzanie przez podległe sobie placówki
oświatowe akcji informacyjno - edukacyjnych.
Jako, że miernikiem realizacji
postępu we wdrażaniu GPGO są dane liczbowe proponuje się przyjąć następujące
wyjściowe wskaźniki liczbowe (dotyczy odpadów komunalnych).
Lp.

Tab. 33. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami
Wskaźnik

1

Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy:
- trafiających na składowisko w Stalowej Woli
- trafiających na składowisko w Piasecznie

2

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych :
- Baterie
- Przeterminowane leki

3

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych

4

Ilość zebranych odpadów organicznych z gospodarstw domowych z terenu miasta

5

Ilość istniejących pojemników do zbierania segregowanych odpadów

6
7

Jednostka Wartość
Mg/rok
Mg/rok

1045
2 792,7

Mg/rok

0,823
0,053

m3

298

Mg/rok

0

szt.

78

Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – szkło

Mg/rok

58,20

Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – opakowania z tworzyw sztucznych

Mg/rok

10,88

8

Masa zebranych selektywnie odpadów komunalnych – opakowania z papieru I tektury

Mg/rok

21,72

9

Ilość „dzikich” składowisk odpadów komunalnych

szt.

0

10

% gospodarstw domowych objętych zbiorowym odbiorem odpadów komunalnych

11

Ilość zawartych umów na odbiór odpadów w gospodarstwach domowych

12

Wysokość opłaty za odbiór odpadów
- za m3
- za osobę
- lokal biurowy
- lokal przemysłowy
- lokal spożywczy

13

Wynik finansowy prowadzonej gospodarki odpadami

62

%

86,5

szt.

5080

zł/m3
zł/m3
zł/m3
zł/m3
zł/m3

56,5
5,42
1,22
1,54
1,95

zł

+ 32 737
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13. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Nie prognozuje się transgranicznego oddziaływania na środowisko wynikającego
z realizacji lub też braku realizacji projektu planu. Wszystkie wytwarzane odpady
komunalne z terenu gminy Nowa Dęba będą zagospodarowywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (docelowo na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Stalowa Wola – Tarnobrzeg).
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” została
sporządzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów
i zadań.
Opracowanie wykonano w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r.
nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
W prognozie przeanalizowano zakres, zawartość i cele przedstawione w projekcie
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016” w celu stwierdzenia jego zgodności z krajową polityką w zakresie
gospodarowania odpadami. Szczegółowo porównano zgodność celów i zadań
projektowanego planu z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010)
Aktualny stan środowiska gminy przedstawiono w odniesieniu do tych jego
elementów, w stosunku do których przewidywane jest negatywne oddziaływanie
wywołane gospodarką odpadami. Diagnozy dokonano przy wykorzystaniu dostępnych
danych i informacji. Na podstawie ww. rozpoznania oraz identyfikacji zagrożeń
wynikających z odstąpienia od realizacji projektowanego planu, wskazano potencjalne
niepożądane oddziaływania na środowisko gminy.
1. w obszarze atmosfery:
 emisję odorów/uciążliwości zapachowych w miejscach gromadzenia
odpadów (szczególnie biodegradowlnych) tj. pojemniki i kontenery na
odpady, nieprawidłowo eksploatowane kompostwoniki,
 emisję substancji szkodliwych w wyniku spalania odpadów komunalnych w
paleniskach domowych,
 emisję gazów spalinowych pochodzących ze wzmożonego ruchu kołowego
samochodów transportujących odpady,
 emisję hałasu pochodzącą z ruchu kołowego samochodów transportujących
odpady oraz z załadunku i wyładunku odpadów,
2. w obszarze hydrosfery:
 ryzyko wystąpienia skażenia wód podziemnych w miejscach zbiórki i
magazynowania odpadów niebezpiecznych,
3. w obszarze litosfery:
 zanieczyszczenie terenu odpadami rozwiewanymi przez wiatr oraz
gubionymi w czasie transportu wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz
w miejscach załadunku i wyładunku odpadów (w tym obniżenie walorów
estetycznych obszaru),
4. w obszarze biosfery:
 zwiększenie liczby gryzoni i insektów w nieprawidłowo zabezpieczonych
miejscach gromadzenia odpadów,
 rozprzestrzenianie
się
antropogenicznych
zbiorowisk
roślinnych
w miejscach nielegalnego deponowania odpadów.
W prognozie stwierdzono, że najbardziej znaczące negatywne oddziaływania na
środowisko związane z gospodarka odpadami generują obiekty służące temu celowi
tj. instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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Na terenie gminy na funkcjonują instalacje do unieszkodliwiania odpadów.
Funkcjonujące na terenie gminy instalacje odzysku odpadów (kotłownia miejska
o mocy 8 MW opalana zrębkami drewnianymi, instalacja do przetwarzania osadów
ściekowych i odpadów zielonych na preparat wapniowo - organiczny tzw. polepszacz
gleby "Biocal") mają charakter lokalny.
Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” zakłada organizację systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w oparciu o Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Stalowa
Wola – Tarnobrzeg, poza jej granicami administracyjnymi. Taka sytuacja eliminuje
możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań na środowisko gminy.
Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska gminy i określeniu przewidywanych
oddziaływań, wskazano problemy istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu takie, jak:
 brak stabilnych uregulowań prawnych (tylko ustawa o odpadach była
zmieniana dwudziestotrzykrotnie od momentu wejścia w życie, podobnie
dzieje się w przypadku pozostałych aktów prawnych regulujących
gospodarkę
odpadami,
ponadto
zmianie
ulegają
kompetencje
pszczególnych organów administracyjnych)
 nie egzekwowanie istniejącego prawa
 brak funkcjonującej sieci instalacji zapewniającej zgodny z prawem odzysk
i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów
 niewłaściwy rozdział funduszy celowych i niedofinansowanie systemu
gospodarki odpadami
 mała gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa na terenach wiejskich
gminy utrudniające wdrożenie ekonomicznie opłacalnego, zorganizowanego
systemu zbiórki odpadów,
 głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest składowanie,
 brak instalacji o dużych mocach przerobowych, służących do innego niż
składowanie, sposobu unieszkodliwiania odpadów w regionie,
 gmina nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów budowy
nowoczesnej instalacji służącej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 brak rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 niskie dochody gospodarstw domowych, utrudniające realizację zasady
„zanieczyszczający płaci”,
 zbyt powolny rozwój regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów,
 niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców,
 niskie nakłady finansowe na edukację ekologiczną mieszkańców,
nauczycieli, pracowników administracji,
 zbyt wolno postępujący proces usuwania wyrobów zawierających azbest,
 niski udział papieru i odpadów z tworzyw sztucznych w ogólnym strumieniu
odpadów komunalnych, spowodowany ich spalaniem w piecach domowych,
 wyższy udział odpadów mineralnych,
 nielegalne pozbywanie się odpadów przez mieszkańców-powstawanie tzw.
„dzikich wysypisk”.
W prognozie nie przewidziano możliwości wystąpienia istotnych konfliktów z siecią
obszarów i obiektów ochrony przyrody oraz z obiektami stanowiącymi zabytki
nieruchome. Między obszarami, o których mowa oraz przedsięwzięciami związanymi
z gospodarką odpadami nie zachodzą żadne istotne relacje przestrzenne.
W kolejnym rozdziale określono negatywne oddziaływania na środowisko
generowane w skutek realizacji celów i działań określonych w projekcie „Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do
2016 roku”. W celu ich minimalizacji wskazano możliwe do zastosowania środki
łagodzące.

65

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

W prognozie nie przewidziano alternatywnego wariantu realizacji Planu. Uznano,
że tworzenie wariantu alternatywnego na obecnym etapie jest nieuzasadnione, gdyż
został on już wybrany w pierwszej wersji projektowanego dokumentu.
Ocena końcowa dokonana na podstawie prognozy wskazuje jednoznacznie, że
realizacja zaplanowanych w projekcie planu celów i zadań znacząco wpłynie na
poprawę stanu środowiska w gminie oraz zmniejszy niekorzystne oddziaływania
występujące obecnie. Przewiduje się, iż prawidłowa realizacja projektowanego planu
w porównaniu do stanu wyjściowego gospodarki odpadami na terenie gminy,
przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na
środowisko.
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