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WSTĘP
Podstawa prawna dokumentu

Realizując politykę ekologiczną państwa właściwe organy wykonawcze są zobligowane do
sporządzania gminnych programów ochrony środowiska (art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska) i ich aktualizacji co 4 lata (art.14 ust.2 ustawy cytowanej
wcześniej ustawy Poś).
Poprzednia edycja dokumentu tj. Gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto
Zgierz została przyjęta Uchwałą Nr XXII/205/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz wraz
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz. W 2013 roku Gmina
Miasto Zgierz przystąpiła do opracowania nowego Programu. Niniejsza edycja dokumentu
ujmuje strategię działań do roku 2016 w perspektywie do 2020.

1.2

Wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska

Art.17 i 18 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje organ wykonawczy gminy do
sporządzenia, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, gminnego programu ochrony
środowiska, który uchwalany jest przez radę gminy, po jego zaopiniowaniu przez organ
wykonawczy powiatu.
Program ten, analogicznie jak polityka ekologiczna państwa, program wojewódzki oraz
powiatowy, powinien obejmować okres 8 lat i być aktualizowany co 4 lata. Z wykonania
programu organ wykonawczy gminy winien sporządzać co 2 lata raporty i przedstawiać je
radzie gminy.
Ogólne zasady tworzenia gminnego programu ochrony środowiska wynikają z zapisów
cytowanej wcześniej ustawy Prawo ochrony środowiska. Program taki powinien określać
aktualny stan środowiska, a w szczególności:
 cele ekologiczne,
 priorytetu ekologiczne,
 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne
i środki finansowe.
Podstawowym

źródłem

danych

na

temat

aktualnego

stanu i zagrożeń

środowiska

przyrodniczego w gminach powinny być raporty o stanie środowiska w województwie łódzkim
(WIOŚ), informacje uzyskane od samorządu lokalnego i podległych mu jednostek, organizacji
społecznych. Należy uwzględnić zapisy z niżej wymienionych dokumentów:
 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;
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 Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012;
 Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012;
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 inne strategiczne dokumenty dotyczące terenu gminy.
Gminny program ochrony środowiska winien być podstawowym dokumentem koordynującym
działania na rzecz ochrony środowiska w gminie, a w szczególności:
 przedstawiać społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na temat
zasobów środowiska

przyrodniczego

oraz

stanu

poszczególnych

komponentów

środowiska;
 przekazywać najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując
sposoby ich rozwiązania w określonym czasie;
 być gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju gminy;
 określać sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucji
i pozarządowych organizacji;
 organizować system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego
poprawy;
 określać priorytetowe działania oraz programy zadaniowe skoordynowane z Programem
Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego;
 sprecyzować uwarunkowania realizacyjne programu w zakresie rozwiązań prawnych,
przestrzennych, ekonomicznych i społecznych oraz związanych z implementacją prawa
i procedur unijnych.
Wymienione wyżej wytyczne mają charakter ramowy i mogą być modyfikowane w zależności od
warunków danej gminy.

1.3

Struktura opracowania

Główną zasadą przyjętą i zawartą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju,
umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego gminy z ochroną jego
walorów środowiskowych.
W dokumencie uwzględniono zapisy „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” oraz „Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
perspektywa 2020r.” (projekt z lipca 2012r.) opracowywanej w Ministerstwie Gospodarki przy
współudziale Ministerstwa Środowiska.
Częściowo wykorzystano zapisy Programu z 2004r., które pozostały aktualne. Niektóre
poddając weryfikacji, m.in.:
 dane dotyczące stanu zasobów środowiska i presji na środowisko,
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 priorytety ekologiczne mając na uwadze zmiany uwarunkowań prawnych i stanu
środowiska,
 cele średniookresowe, uwzględniając nową politykę ekologiczną Państwa.
Struktura niniejszego opracowania spełnia również wymagania podane przez Zamawiającego.
Dlatego też „Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013 –
2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” uwzględniający analizę i ocenę stanu środowiska,
określa:
 gminne cele i priorytety ochrony środowiska do 2016 z perspektywą do roku 2020 wraz
z działaniami, które będą prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych,
 harmonogram realizacji zadań w latach 2013-2020,
 realizację i monitoring programu,
 finansowanie działań środowiskowych wdrażania programu.
Ponadto należy podkreślić, iż danymi wyjściowymi stanowiącymi bazę dla kierunków i celów
określonych w niniejszym dokumencie są dane za lata 2008 – 2012 (w zależności od
dostępności danych).
Dla planowania gminnej polityki ekologicznej przyjęto:
 Aktualny stan środowiska i infrastruktury ochrony środowiska (na dzień 31.12.2009r.,
a tam gdzie to możliwe na dzień 31.12.2010r.). Podstawowym źródłem danych był
„Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego w 2011 roku” (WIOŚ w Łodzi, Łódź
2010), dane przygotowane przez Urząd Marszałkowski, dane uzyskane bezpośrednio
z WIOŚ w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi, dane statystyczne ogólnopolskie, wojewódzkie, dane ankietowe uzyskane od
samorządu lokalnego,
 Cele, priorytety i działania w zakresie ochrony środowiska zdefiniowane w „Programie
ochrony

środowiska

województwa

łódzkiego

2012”

oraz

w

innych

krajowych

i wojewódzkich dokumentach programowych i strategicznych.
Reasumując, w niniejszym opracowaniu opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów
naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową
i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz
szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska.

1.4

Metodyka prac programu ochrony środowiska

Od 2008 roku nastąpiło kilka zmian w zakresie planowania polityki ochrony środowiska, a także
ustawodawstwa. Opracowano i uchwalono kilka nowych ustaw, nowelizacji oraz aktów
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wykonawczych do ustaw. Wśród najważniejszych ustaw, mających bezpośredni wpływ na
wdrażanie programów ochrony środowiska, należy wymienić następujące:
-

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2008r. Nr
25 poz.150) wraz z aktami zmieniającymi i wykonawczymi;

-

ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009r. Nr 215, poz. 1664) – od 1 stycznia 2010r.
wprowadzono nią likwidację powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska,
środkami

tych

funduszy

będą

dysponować

odpowiednio

starostowie

i

wójtowie

(burmistrzowie lub prezydenci miast), dotychczasowe tytuły przychodów gminnych
i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar w dotychczasowych proporcjach – od 1 stycznia 2010r. stanowią dochody budżetów
odpowiednio gmin i powiatów;
-

ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) – weszła w życie 15 listopada 2008r. i
spowodowała utworzenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ustawa ta uporządkowała także niektóre regulacje wcześniej
ujęte w ustawie Prawo ochrony środowiska czy też ustawie o ochronie przyrody;

-

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. 2010r. Nr 226, poz. 1479 ze zm.).

Istotne zmiany wprowadzono także nowymi aktami wykonawczymi do ustaw :
-

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013r.,
poz.627),

-

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz.145).

Ponadto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w dniu 22 maja 2009r. w sprawie
przyjęcia nowego dokumentu pn. „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012
z perspektywą do roku 2016” (M.P. 2009 Nr 34, poz. 501).

2
2.1

OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE MIASTO ZGIERZ
Ogólna charakterystyka Zgierza.

Gmina Miasto Zgierz, której obszar wynosi 42 km2, położona jest nad Bzurą, w południowej
części powiatu zgierskiego, zajmując 4,9 % jego powierzchni oraz w północnej części
województwa łódzkiego.
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Rysunek 1 Położenie Zgierza na mapie powiatu zgierskiego (źródło: pl.wikipedia.org)
Zgierz jest jedną z dziewięciu gmin powiatu, będąc jednocześnie siedzibą Starostwa
Powiatowego w Zgierzu oraz największym miastem powiatu.
Zgierz sąsiaduje od strony południowej z Łodzią, od strony północnej i wschodniej z Gminą
Zgierz, a od zachodu z Gminą Aleksandrów Łódzki.
W Zgierzu zamieszkuje 58163 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1374 os/km2,
a przyrost naturalny jest ujemny (stan na 31.12.2011r., Urząd Statystyczny w Łodzi, 2012).
Tabela 1 Liczba ludności (dane z 31.12.2011r. – Urząd Statystyczny w Łodzi, 2012)
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

osób

%

osób

%

osób

%

58163

100

31040

53,4

27123

46,6

Jako gmina miejska stanowi istotny element układu administracyjnego województwa łódzkiego
i powiatu zgierskiego oraz układów osadniczych:
o strefy podmiejskiej Łodzi,
o Łódzkiego Zespołu Miejskiego,
o Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
o Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Miasto położone jest w zachodniej strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Zgodnie
z podziałem podłódzkiego obszaru na krainy geograficzne odpowiada to obszarowi Wzgórz
Łagiewnickich. Strefa ta charakteryzuje się urozmaiconym konfiguracyjnie i wysokościowo
krajobrazem z licznymi progami krawędziowymi, zaburzeniami glacitektonicznymi i stopniami
krawędziowymi.
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Wzgórza Łagiewnickie osiągając tu wysokość do 254 m n.p.m. są wyraźnym akcentem
konfiguracyjnym. Północna część Zgierza, głównie rejon Rudunek, stanowi ostatni wyraźniejszy
człon tej struktury morfogenetycznej. Występuje tu nagromadzenie, typowych dla Krawędzi
Wzniesień Łódzkich, cech w podłożu i rzeźbie terenu (spękania glacitektoniczne materiału
moreny plejstoceńskiej, istnienie licznych wychodni żwirów i grubych piasków glacjalnych, duże
urozmaicenie młodych holoceńskich form erozyjnych będących wyrazem intensywnych
procesów erozji gleb). Strefa Wzniesień kończy się na wschodnich przedmieściach Zgierza,
gdzie

pojawia

się

mniej

urozmaicona

powierzchnia

wysoczyznowa

o

wysokościach

dochodzących do 200 – 210 m n.p.m. Na obszarze miasta można zaobserwować dość wysoką,
jak dla warunków obszaru Polski
Środkowej, roczną sumę opadów, zróżnicowane warunki glebowe oraz dużą podatność gleb na
erozję.
Środowisko przyrodnicze Zgierza jest w dużym stopniu zdegradowane. Rozwinięty przemysł
chemiczny powodował silne zanieczyszczenie powietrza, a obecnie skutki wieloletniej
działalności uwidaczniają się przede wszystkim w złym stanie czystości wód powierzchniowych
i wgłębnych. Podobnie efekty można zauważyć wśród roślinności, która wykazuje duży stopień
przekształceń antropogenicznych.
2.1.1 Krótka historia
Zgierz jest jednym z najstarszych miast w województwie łódzkim. Prawdopodobnie nazwa
miasta pochodzi od lasu, które zostało wypalone, aby następnie umieścić tam osadę lub od
miejsca, w którym kiedyś palono ognie ofiarne. Pierwsza informacja o Zgierzu znajduje się
w dokumencie z 1231 r. Odbyła się tu wówczas narada, w której Władysław Odonic i Konrad
Mazowiecki starali się ustalić postępowanie przeciwko zagrażającemu im Henrykowi
Brodatemu. Zgierz otrzymał prawa miejskie już przed 1288 r. Władysław Jagiełło potwierdził
prawa miejskie Zgierza w 1420r. W 1504 r. miasto otrzymało prawo organizowania
cotygodniowych targów. Od 1793 r. Zgierz należał do zaboru pruskiego, a od 1815 r. do zaboru
rosyjskiego. Obecne ulice: Sieradzka, Gołębia, Parzęczewska i Łęczycka to teren, na których
ulokowane było pierwotne wczesne miasto Zgierz. Największy rozwój miasta przypada na okres
XIX w., kiedy w Królestwie Polskim powstawały prężne ośrodki przemysłu włókienniczego.
W marcu 1821 r. członkowie Komisji Przemysłowej Województwa Mazowieckiego podpisali tutaj
tzw. Umowę Zgierską. Byli wśród nich specjaliści polscy i niemieccy w dziedzinie
przędzalnictwa, tkactwa, farbiarstwa i wykończalnictwa. Umowa ta uregulowała sprawy
osadnictwa przemysłowego i zapewniła imigrantom liczne przywileje. Z czasem stała się ona
wzorem dla innych miast i osad rządowych przy formułowaniu warunków osadnictwa. Do
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Zgierza zaczęli napływać osadnicy miedzy innymi z Prus i Saksonii, wiec najsilniejszą grupę
narodowościową stanowili tutaj Niemcy. Dogodne warunki geograficzne (rzeka Bzura) ułatwiały
rozwój przemysłu i budowę foluszy. W ten sposób Zgierz stał się wkrótce stolicą polskiego
sukiennictwa. Sukno produkowane tutaj wysyłano do Rosji, a nawet do Chin. Rozwojowi
przemysłu towarzyszył szybki rozwój dróg komunikacyjnych. W 1901 r. uruchomiono linię
tramwajową ze Zgierza do Łodzi. W 1903 r. wybudowano linię kolejową Warszawsko – Kaliską,
a w 1925 r. uruchomiono pierwsze pociągi na trasie Łódź – Zgierz – Kutno. W 1922 r.
uruchomiono kolejkę wąskotorową ze Zgierza do Ozorkowa. Kolejka jednak została
zlikwidowana w 1927 r., a w jej miejscu uruchomiono linię tramwajową.

2.2

Stan środowiska w Gminie Miasto Zgierz

2.2.1 Położenie i granice
Gmina Miasto Zgierz (współrzędne geograficzne: 51.869 N i 19.410 E) znajduje się
w południowej części powiatu zgierskiego oraz w północnej części województwa łódzkiego,
obejmuje obszar 42 km2. Zgierz graniczy od strony południowej z Łodzią, od strony północnej
i wschodniej z Gminą Zgierz, a od zachodu z Gminą Aleksandrów Łódzki.
Zgierz rozlokował się w dolinie rzeki Bzury na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, która tworzy
lekko wyniesiony „półwysep”, wcinający się w Niziny Środkowopolskie. Dzięki temu
ukształtowanie terenu jest wyjątkowo urozmaicone, a deniwelacje dochodzą do 40 m
wysokości.
Pod miastem znajdują się trzecio- i czwartorzędowe oraz górnokredowe warstwy wodonośne,
z których czerpana jest woda doskonałej jakości dla potrzeb mieszkańców. W okalającej miasto
Gminie Zgierz rozpoczęto eksploatację złóż wód mineralnych, zawierających znaczne ilości
fluoru.
Miasto wchodzi w skład łódzkiej aglomeracji, w której żyje ponad milion mieszkańców. Bliskie
sąsiedztwo aglomeracji Łodzi i Warszawy wzbogaca ofertę gospodarczą, naukową, kulturalną
i usługową mieszkańcom Zgierza. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości
wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności oraz struktury samego miasta. Zgierz posiada
połączenie tramwajowe z Łodzią i sąsiednimi gminami, należy także do łódzkiego węzła
telekomunikacyjnego. Istotne znaczenie dla rozwoju naszego miasta mają budowane
autostrady: A-1 (północ-południe) i A-2 (wschód-zachód), które połączą granicę polskoniemiecką w Świecku z Terespolem na wschodniej granicy Polski. Na północ od Zgierza
przebiega autostrada A-2 z węzłami w Emilii i Strykowie. Na wschód od miasta wyznaczono
trasę autostrady A-1, która będzie krzyżować się z A-2 koło Strykowa (tylko kilka kilometrów od
Zgierza). Przez Zgierz będzie wiodła droga ekspresowa S-14, stanowiąca zjazd z autostrady A-
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2 do Łodzi. Da ona także początek zachodniej obwodnicy Łodzi. Obecnie przez miasto
przebiegają przelotowe trasy samochodowe wiodące w różne kierunki, w tym droga krajowa nr
1, łącząca porty Gdańska i Gdyni z południem Polski, a w skali Europy – Skandynawię
i Bałkany. Tu znajduje się także rozwidlenie szlaków kolejowych biegnących z Łodzi na północ
i na wschód. Dobry dojazd do lotniska w Lublinku (ok. 20 km) i bliskość portu lotniczego
Warszawa - Okęcie (ok. 130 km) czyni Zgierz miastem atrakcyjnym dla rozwoju działalności
gospodarczej.

2.2.2 Geomorfologia i surowce mineralne
Występujące na terenie Zgierza surowce mineralne powiązane są nierozerwalnie z budową
geologiczną tego terenu. Zewnętrzną powłokę podłoża geologicznego tworzą polodowcowe
utwory czwartorzędowe. W Zgierzu dominują osady plejstoceńskie, związane z ostatnim
postojem lądolodu na tym obszarze (tzw. Stadium Warty, zlodowacenie środkowopolskie).
Osady tego okresu, takie jak gliny zwałowe, iły oraz żwiry i piaski lodowcowe, a także piaski
i drobne żwiry wodno-lodowcowe, będące kopalinami pospolitymi stanowią główne źródło
surowców mineralnych miasta. Osady gliny zwałowej występujące w południowej i zachodniej
części Zgierza zachowują ciągłość facjalną. Osady występujące w części północnej,
a zwłaszcza północno-wschodniej są przemieszane z utworami żwirowo-piaszczastymi,
zaburzonymi glacitektonicznie. Główne złoża glin i iłów gliniastych występują w zachodniej
i północnej części miasta w rejonach: Piaskowice, Aniołów oraz Lućmierz Kolonia.
W Lućmierzu Kolonii występują pokłady surowców ilastych takich jak gliny zwałowe oraz
glinoporyty- surowce ilaste służące do produkcji kruszywa lekkiego.
W części wschodniej Piaskowic znajduje się złoże glinoporytów. Dla eksploatacji tego złoża
konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy Prawo górnicze
i geologiczne. Zachodnia część tej dzielnicy charakteryzuje się występowaniem złoża glin
zwałowych - surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Złoża położone na terenie Piaskowic objęte są obecnie zakazem wszelkich form
zagospodarowania niezwiązanych z potencjalną eksploatacją surowców.
Na terenie miasta występują także złoża starszych utworów (soli kamiennej, wapni, węgla
brunatnego) nie eksploatowane z uwagi na głębokie zleganie i niewielką miąższość, a także
z uwagi na złe warunki hydrogeologiczne.
Obok kopalin pospolitych na terenie miasta występują zasoby wód geotermalnych. Zasoby te
związane są z utworami piaskowców dolnej jury i dolnej kredy i występują w subbasenie
szczecińsko-łódzkim należącym do basenu mezozoicznego.
Wody pochodzące z tych zasobów osiągają temperaturę wynoszącą nieco ponad 20°C.
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Zaznaczyć jednak należy, iż w centralnej części synklinorium odnotowywane są temperatury
dochodzące do 80°C. Znajdujące się pod miastem zasoby umożliwiają wydobycie wody w ilości
około 100 – 150 m3/h, co jednak jest wartością o około 280 m3/h mniejszą od maksymalnej
wydajności, występującej w północno-wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej.
Po zastosowaniu odpowiednich zabiegów technologicznych istnieje możliwość wykorzystania
tych wód do celów energetycznych - ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ogrzewania upraw pod osłonami oraz hodowli ryb, do celów leczniczych (balneologicznych),
a także do celów rekreacyjnych.
Wspomnieć również należy, iż na terenie Zgierza znajdują się zasoby bogatych we fluor wód
mineralnych.
Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych jest realizowana w Polsce systematycznie od
wielu lat i w tej dziedzinie stan istniejący nie wymaga podejmowania wielu działań w celu
poprawy. Cel ten dyktuje świadomość, że są to zasoby nieodnawialne, którymi należy
gospodarować racjonalnie i oszczędnie.
Ze względu na brak na terenie miasta złóż surowców mineralnych (za wyjątkiem złoża
glinoporytu) problemy z tego obszaru nie występują w dużym nasileniu. Do działań
priorytetowych należy zaliczyć:
o likwidację nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne,
o inwentaryzację i rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

2.2.3 Gleby
Pod względem typogenetycznym w Zgierzu wyróżnić można cztery typy gleb:
 brunatne kwaśne i wyługowane,
 pseudobielicowe,
 czarne ziemie zdegradowane
 gleby hydrogeniczne (aluwialne).
Na terenie Zgierza zdecydowanie dominuje, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej
części miasta, pierwszy typ gleb czyli gleby brunatne i wyługowane. Zostały one wytworzone na
luźnych przy udziale rosnących zapewne na tych terenach lasów liściastych i mieszanych.
Występowanie gleb tego typu wiąże się z dość głębokim poziomem wód gruntowych.
Drugi

typ

gleb

to

gleby

pseudobielicowe.

Występują

one

głównie

w

zachodniej

i południowozachodniej części miasta. Gleby te powstały na glinach i piaskach gliniastych,
rzadziej samych piaskach. Gleby pseudobielicowe mają dużą wartość rolniczą tworząc
kompleks pszenny wadliwy oraz żytni bardzo dobry i dobry. Gleby te znajdują się w III, IV i V
klasie bonitacyjnej.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o.

1632/P/2013

str 10

Czarne ziemie zdegradowane występują przede wszystkim w dnach dolin rzecznych oraz
tworzą niewielkie płaty w zagłębieniach na wysoczyźnie. Dla swego powstania gleby tego typu
potrzebowały znacznego nawilgotnienia oraz udziału roślinności łąkowej oraz choć w mniejszym
stopniu, leśnej.
Ostatni typ stanowią gleby hydrogeniczne zajmujące niewielkie powierzchnie w dnach dolin
rzecznych. Znajdują się na nich przede wszystkim łąki i pastwiska. Gleby aluwialne wytworzyły
się na osadach organicznych, torfach i namułach torfiastych przy udziale roślinności łąkowej lub
lasu łęgowego oraz olchowego.
Największym zagrożeniem dla gleb jest ich nadmierne zakwaszenie oraz mała zasobność
w składniki pokarmowe. Gleby posiadające odczyn bardzo kwaśny o pH 4,5 i niższym oraz
gleby o niskiej zawartości podstawowych składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas
i magnez uważane są za gleby zdegradowane. Z gleb takich następuje największe
wypłukiwanie do wód, co prowadzić może do ich zanieczyszczenia i eutrofizacji. W glebach
zakwaszonych szybko wzrasta przyswajalność i pobieranie większości metali ciężkich. Procesy
zakwaszenia gleb ciągle postępują, także w związku z ingerencją przemysłu i motoryzacji
w stan środowiska, głównie poprzez emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu. Natomiast
przyczyną ubożenia gleb w podstawowe składniki jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie
nawozów mineralnych oraz nawozów naturalnych wprowadzanych do gleby. Żyjące w glebie
mikroorganizmy oraz rośliny posiadają określoną tolerancję w zakresie odczynu gleby. Niski
odczyn gleby powoduje, że spada jej aktywność biologiczna. Kwaśny odczyn gleby zwiększa
rozpuszczalność składników mineralnych, powodując ich wymywanie, co w rezultacie prowadzi
do zubożenia gleby. W takich przypadkach w miejsce składników mineralnych do roztworów
glebowych przechodzą toksyczne związki żelaza, glinu i manganu.
Rozwój przemysłu i chemizacji rolnictwa spowodował gromadzenie się w glebie pierwiastków
śladowych popularnie nazywanych metalami ciężkimi. Powiększenie zawartości tych związków
w glebie może powodować naruszenie równowagi ekologicznej i być przyczyną degradacji gleb
prowadząc do zagrożenia zdrowia lub życia roślin, zwierząt i człowieka.
Gleby zanieczyszczane są także przez zawarte w drobinach pyłów przemysłowych związki
metali ciężkich takich jak ołów, kadm i cynk. Duży wpływ ma także transport samochodowy.
Wzdłuż ciągów komunikacyjnych, do gleby dostają się substancje pochodzące ze spalania
materiałów pędnych. Powodują one degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód
gruntowych oraz przechodzą do łańcucha żywieniowego.
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2.2.4 Stosunki wodne
Zasady gospodarowania zasobami wodnymi uregulowane są przede wszystkim w ustawie
Prawo wodne, która zakłada prowadzenie zintegrowanej gospodarki wodnej, realizowanej
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów
wodnych. Zgodnie natomiast z ustawą Prawo ochrony środowiska ochrona wód polega
na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie
zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności poprzez:
− utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach,
− doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest
on osiągnięty.
Warunki środowiska przyrodniczego, zwłaszcza klimat, budowa geologiczna i rzeźba terenu,
zadecydowały o charakterze stosunków wodnych na terenie Zgierza. Hydrologicznie jest to
obszar zlewni Wisły. Teren miasta zawiera się w naturalnych zlewniach rzeki Bzury, rzeki
Wrzącej, rzeki Lindy, rzeki Dzierżąznej oraz cieków bez nazwy.
Południowa część miasta obejmująca tereny leśne leży w zlewni rzeki Wrzącej. Północna część
miasta leżąca poza torami kolejowymi PKP, w tym tereny przemysłowe „Rudunki”, znajduje się
w zlewni rzeki Dzierżązny.
Dział wodny III rzędu przechodzi pomiędzy ciekiem bez nazwy w okolicy ul. Zielonej i rzeką
Maliną na północy oraz Bzurą i jej dopływami na południu, przebiegając przez miasto
równoleżnikowo na północ od doliny rzeki Bzury.
Przepływające przez miasto rzeki mają przeważnie przebieg równoleżnikowy.
Głównymi ciekami wodnymi na terenie Zgierza są rzeki:
Bzura, Dzierżązna, Linda, Malina, Sokołówka i Wrząca.
Rzeka Bzura wpływa na teren miasta Zgierza od strony południowo-wschodniej z rejonu
Wzgórz Łagiewnickich, na wys. 200 m n.p.m. Następnie kieruje się ku północy, a potem na
zachód, zataczając wyraźny łuk skierowany ku północy a wreszcie biegnie na południe.
Ze Zgierza Bzura wypływa pod Piaskowicami, na wysokości 175 m n.p.m. W dolinie rzeki
wykształciły się dwa poziomy terasowe – zalewowy (denny) i nadzalewowy.
Do zlewni rzeki Dzierżąznej należy północna część miasta.
Rzeka Linda bierze swój początek na terenie miasta. Jej obszar źródłowy to teren Kontrewersu.
Rzeka Malina posiada swe źródła na terenie miasta przy skrzyżowaniu ul. Ozorkowskiej i torów
PKP. Początkowo płynie ona ku północy, a następnie na wschód wzdłuż północnej granicy
miasta i granicy północnej kompleksu leśnego Malinka. Dolinę rzeki Maliny tworzy rejon ulicy
Diamentowej, Bursztynowej i Bajkowej. W rejonie Rudunek do rzeki Maliny uchodzą trzy cieki
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bez nazwy, na jednym z których umiejscowiony został zbiornik wodny ośrodka rekreacyjnego
w Malince.
Rzeka Sokołówka, płynie z kierunku południowego, okolic Sokołowa, przepływa przez
Chełmy,wreszcie w rejonie ulic Jaśminowej i Irysowej uchodzi do rzeki Bzury.
Rzeka Wrząca płynie w południowej części Zgierza, przez Las Chełmski. Ma ona swój obszar
źródłowy w Łodzi w rejonie ulic Łabędzkiej i Przepiórczej, tj. tuż poza południowo-wschodnią
granicą Zgierza. Rzeka ma przebieg równoleżnikowy płynąc w kierunku zachodnim, uchodzi do
rzeki Sokołówki. Po wyjściu z Lasu Chełmskiego stanowi ona południowo-zachodnią granicę
Zgierza. Na rzece Wrzącej zlokalizowany został zbiornik „Nowa Gdynia”.
Wzdłuż zachodnio-południowej granicy Zgierza znajduje się jeden z przepływających przez
Zgierz cieków bez nazwy, biorąc początek w południowo-zachodnim obszarze granic Lasu
Krogulec, a następnie w rejonie ul. Irysowej wpływając do rzeki Bzury.
Kolejny ciek bez nazwy wypływa w okolicy ulicy Zielonej od zachodniej strony kompleksu
leśnego Krogulec, zmierzając następnie ku zachodowi, a już poza granicami Zgierza uchodzi on
w lesie grotnickim do rzeki Lindy.
Przepływające przez Zgierz rzeki są zaliczone do różnych klas czystości:
• II klasa czystości – zaliczono tutaj następujące cieki wodne:


rzekę Malinę oraz jej dopływy w Rudunkach i lesie Pod Dąbrówkami, o ciek bez nazwy
płynący w okolicy ul. Zielonej (w jego odcinku znajdującym się w lesie Krogulec i w
odcinku płynącym przez Kontrewers i Komorniki do zachodniej granicy Zgierza).

• III klasa czystości – wskazano tu rzeki:


rzekę Bzurę – na jej odcinku płynącym od wschodniej granicy Zgierza do zbiornika
wodnego w centrum Zgierza,



ciek bez nazwy płynący przez las Chełmy na jego odcinku od źródeł do zbiornika
wodnego przy zachodniej granicy lasu,

• rzeki pozaklasowe (NON), do których zaliczono:


rzekę Bzurę na jej odcinku od zbiornika wodnego w centrum miasta do granic
zachodnich Zgierza i dalej,



ciek bez nazwy płynący przez las Chełmy na odcinku od zachodniej ściany kompleksu
leśnego do jego ujścia do rzeki Sokołówki, poprzez Sokołówkę do Bzury.

Wszystkie

omówione

cieki

powierzchniowe

objęte

zostały

zakazem

bezpośredniego

odprowadzania ścieków i nieczystości do wód powierzchniowych i gruntu w obrębie całych
zasięgów przestrzennych ich dolin.
Na terenie Zgierza znajduje się kilka zbiorników wodnych. Stanowią one źródło zasilania wód
podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni i są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia
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mieszkańców miasta. Wyróżnić możemy m. in. następujące zbiorniki wodne:
 zbiornik na rzece Bzurze położony w centralnej części Zgierza,
 zbiornik na jednym z cieków bez nazwy wpływających do rzeki Maliny, usytuowany w
terenie kompleksu rekreacyjnego „Malinka”,
 zbiornik na rzece Wrzącej, znajdujący się na obszarze kompleksu rekreacyjnego „Nowa
Gdynia”,
 stawy wodne umiejscowione na Krzywiu.
W całym województwie łódzkim, ze względu na potrzebę poprawy niekorzystnego bilansu
wodnego oraz stworzenia możliwości uwzględnienia potrzeb ekologicznych, zagadnienie
retencji stanowi znaczącą część programu ochrony środowiska, a także istotny element
umożliwiający przełamanie zasobowej bariery rozwoju gospodarczego.
Proponowane

w

Programie

Małej

Retencji

rozwiązania

pozwalają

ściśle

powiązać

retencjonowanie wody z działalnością rolniczą i kształtowaniem krajobrazu rolniczego. Celem
tych rozwiązań jest zwiększenie składowej podziemnej odpływu całkowitego, obniżenie
prędkości przepływu wody (w ciekach i zbiornikach naturalnych) oraz obniżenie odpływu
bezpośredniego (poprzez spowolnienie reakcji zlewni na zasilanie). Wśród kierunków
retencjonowania wody preferowano gromadzenie wody w glebie i warstwach wodonośnych
(dzięki ułatwieniu przesiąkania wód opadowych i roztopowych) oraz magazynowanie wody
w małych zbiornikach i ciekach oraz obiektach melioracyjnych. W dolinach rzek i cieków
zalecane metody regulacji obieg wody mają charakter agrotechniczny oraz hydrotechniczny.
Dalszy rozwój małej retencji w województwie łódzkim jest celowy i pilny, jednakże równocześnie
powinny być realizowane inne programy i działania zwiększające zasoby wodne regionu. Do
najważniejszych z nich należy Program Zwiększania Lesistości (z aktualnych 20%, do co
najmniej 30% powierzchni województwa). Program ten nie tylko zwiększy retencję leśną, ale
także ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności oraz ochrony gleb
przed erozją, a także umożliwia rozszerzenie zasięgów obszarów prawnie chronionych oraz
obszarów turystyczno-rekreacyjnych. Programem komplementarnym jest przebudowa struktury
gatunkowej drzewostanów.
Teren miasta znajduje się w obrębie Niecki Łódzkiej, wchodzącej w skład Niecki Mogileńsko Łódzkiej. Podłoże jej stanowią utwory jury górnej, zalegające na dużych głębokościach.
Genetycznie jednostka ta związana jest z młodokimeryjskimi ruchami tektonicznymi orogenezy
alpejskiej z przełomu jury i kredy. Na zerodowanej powierzchni kredowo – jurajskiej osadziły się
utwory mioceńsko – plioceńskie, które na skutek późniejszych procesów denudacyjno -
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erozyjnych zostały z wielu obszarów usunięte. Następnie powyższe utwory zostały pokryte
osadami czwartorzędu.
Najstarsze osady osiągnięte otworami studziennymi w rejonie Zgierza zaliczane są do kredy
dolnej. W rejonie Zgierza łączna miąższość osadów kredy dolnej wynosi ponad 200 m.
Na nierównej, erozyjnej powierzchni utworów kredy górnej, spoczywają osady wieku
trzeciorzędowego, wykształcone w postaci iłów i mułków ilastych często z wkładkami węgli
brunatnych. Miąższość tych utworów jest bardzo zróżnicowana. Przeciętnie wynosi ona ok. 20
m, a lokalnie w miejscach zaburzeń i wyciśnięć glacitektonicznych ich pozorna miąższość
przekraczać może 100 m.
Dla ustalenia zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych największe znaczenie
ma litologiczne wykształcenie i budowa geologiczna czwartorzędu. W rejonie Zgierza budowa ta
jest bardzo skomplikowana, ze względu na kilkakrotne transgresje i regresje lądolodów oraz
związane

z nimi

zaburzenia

glacitektoniczne.

Duża

zmienność miąższości utworów

czwartorzędu jest wyrazem zarówno bogatego reliefu podłoża jak i współczesnej powierzchni
terenu. Największe miąższości czwartorzędu notuje się w południowej części Zgierza (do ponad
130 m).
Swoista budowa geologiczna (zaburzenia glacitektoniczne) dużej części obszaru (strefa
krawędziowa Wzniesień Łódzkich, falista wysoczyzna morenowa) decyduje o charakterze wód
podziemnych tego terenu. Liczne spękania i wychodnie warstw wodonośnych powodują, że
w tej strefie istnieje bardzo małe zabezpieczenie wód podziemnych przed infiltracją. Warstwy
izolacyjne mają niewielką miąższość lub tylko częściowo przykrywają wychodnie warstw
wodonośnych. Eksploatacyjne poziomy wodonośne występujące na terenie miasta wiążą się
z piętrami wodonośnymi: czwartorzędowym, trzeciorzędowym, kredowym i jurajskim. Poziom
górnokredowy i poziom czwartorzędowy są najbardziej zasobnymi poziomami wodonośnymi,
stanowiącymi główne źródło wody. Wody podziemne z tych poziomów są eksploatowane
w Zgierzu. Według opracowanej przez A. Kleczkowskiego mapy Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) na terenie miasta znajdują się fragmenty dwóch Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych:
 jurajskiego – szczelinowo – krasowego, który obejmuje środkową część powiatu
zgierskiego,
 kredowego – szczelinowego i szczelinowo - porowego obejmującego zachodnią część
powiatu zgierskiego.
Zbiornik kredowy jest objęty strefą najwyższej ochrony (ONO) a zbiornik czwartorzędowy strefą
wysokiej ochrony.
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Jakość wód podziemnych na terenie miasta jest kontrolowana w ramach krajowej sieci
monitoringu wód podziemnych (1 ujęcie) oraz w ramach regionalnego monitoringu wód
podziemnych (4 ujęcia). Na podstawie dokonanej kontroli wód podziemnych można stwierdzić,
że charakteryzują się one zróżnicowaną jakością. Ich jakość w 3 przypadkach była wysoka, w 2
przypadkach zła.

2.2.5 Klimat
Warunki klimatyczne Zgierza są podobne do obszaru województwa łódzkiego. Charakteryzuje
je zmienność stanów pogodowych spowodowana przez napływ różnych mas powietrza, którego
nie ograniczają większe wyniesienia terenu.
Rzeźba powierzchni miasta ułatwia przepływ powietrza w kierunku równoleżnikowym, stąd
dominacja wiatrów z sektora zachodniego (40%). Są to przeważnie wiatry słabe. Częste są tu
cisze, średnio ok. 13 % rocznie. W zachodniej części doliny Bzury prędkość wiatru jest większa
co związane jest z dynamicznymi i termicznymi modyfikacjami lokalnych warunków środowiska
powodowanymi przez zabudowę.

Rysunek 2 Przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości temperatury powietrza w
województwie łódzkim w 2011 roku (źródło: WIOŚ w Łodzi)
Średnia roczna temperatura powietrza w Zgierzu wynosi ok. 7,5 °C, najcieplejszym miesiącem
jest lipiec – powyżej 17 °C, zaś najchłodniejszym luty – średnia temperatura -3 °C. Roczne
sumy opadów na terenie Zgierza mieszczą się w granicach 570-604 mm z wyraźnym lipcowym
maksimum i zimowym minimum przypadającym na okres styczeń-marzec.
Dolina rzeki Bzury stanowi silny obszar inwersyjny, ponadto charakteryzuje się dłuższym
zaleganiem

zimnego

i

wilgotnego

powietrza,

szczególnie

podczas

bezchmurnych

i bezwietrznych nocy. Typowe są tu również (w porównaniu do okolicznych wysoczyzn) niższe

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o.

1632/P/2013

str 16

temperatury, większa wilgotność względna powietrza, częstsze przymrozki oraz występowanie
mgieł.

Rysunek 3 Przestrzenny rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych w województwie
łódzkim w 2011 roku (źródło: WIOŚ w Łodzi)

2.2.6 Przyroda i ochrona lasów
W samym mieście Zgierz, nie występują formy ochrony przyrody. Występują w okolicy miasta.
Ochrona lasów.
Las jako formacja roślinna najbardziej zróżnicowana pod względem gatunkowym, ekologicznym
i krajobrazowym odgrywa szczególną rolę przyrodniczą. Jako złożony układ przyrodniczy
ekosystem leśny stanowi warstwową strukturę o zróżnicowanym zwarciu drzew, krzewów,
krzewinek, roślin zielonych, mszaków i porostów. Las jest również środowiskiem życia
różnorodnych grup organizmów (zwierzęta, rośliny, grzyby i inne). Jako jeden z najważniejszych
zasobów odnawialnych przyrody las ma podstawowe znaczenie gospodarcze. Średnia lesistość
na terenie kraju wynosi 29,2 % a na terenie powiatu zgierskiego 18,4 %. Na terenie Zgierza
znajduje się 731 ha lasów i odpowiada to lesistości 17,4%.
Leżące na terenie miasta lasy stanowią w większości własność Skarbu Państwa. Obszary leśne
będące w zarządzie Lasów Państwowych zajmują powierzchnię 620 ha (84,8%) i objęte są
nadzorem Nadleśnictwa Grotniki.
Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 15,2% powierzchni wszystkich lasów
znajdujących się na terenie miasta. Właścicielami tych obszarów są w większości osoby
fizyczne (8,8%) oraz gmina (lasy komunalne stanowią 6,4% wszystkich lasów położonych na
terenie miasta).
Na obszarze Zgierza występują następujące lasy:
• Las Krogulec - położony w zachodniej części miasta,
• Las Chełmy - położony w południowej części miasta,
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• Las pod Dąbrówkami - położony w północnej części miasta,
• Las Okręglik - położony w południowej części miasta,
• Las Lućmierz - położony w północno-zachodniej części miasta.
Trzy ze wskazanych kompleksów leśnych – Pod Dąbrówkami, Krogulec, Chełmy oraz fragment
lasu Lućmierz zalicza się do zbiorowisk zantropogenizowanych.
Tereny leśne, w tym Las Krogulec i Lućmierz posiadają doskonałe warunki naturalne,
stwarzające możliwość ich wykorzystania dla potrzeb dydaktyczno-rekreacyjnych.
Pierwotnie zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla terenów miasta Zgierza były lasy
liściaste i mieszane. Obecnie mają postać zbiorowisk silnie przekształconych przez człowieka.
Objęte są one strefą chronionego krajobrazu. W kompleksach tych zachowały się gatunki
drzew, które były charakterystyczne dla pierwotnych lasów tego terenu, tj.: dąb, jodła, świerk.
Las pod Dąbrówkami tworzą zbiorowiska lasu świeżego i mieszanego świeżego. Przeważa tu
starodrzew dębu, sosny, świerka, grabu, osiki i brzozy z bogatym podszytem, w którym spotyka
się jodły.
Las Chełmy jest w większym stopniu przekształcony przez człowieka niż poprzednio opisany
kompleks. W części wschodniej przeważają młodniki sosnowe, w części zachodniej zachowały
się starodrzewia tworzące różne typy zbiorowisk leśnych (bory i lasy łęgowe w dolinie rzecznej).
Ewenementem jest występowanie w runie rośliny górskiej - kokoryczki okółkowej. W lesie
Chełmy spotyka się dorodne okazy jodły, sosny i dębu.
Las Krogulec - w północnej części występują zbiorowiska boru mieszanego i jodłowego,
a w południowej zbiorowiska lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego. W obniżeniu terenu,
na miejscach bardziej wilgotnych, spotyka się niewielkie płaty olsu i lasu wilgotnego.
Drzewostan tego kompleksu jest bardzo bogaty, 90-letnie jodły, dorodne dęby, sosny, świerki,
graby, brzozy i olchy, a miejscami nawet pojedyncze buki. Zajmuje on stosunkowo znaczną
powierzchnię (przeszło 200 ha).
Lesistość województwa łódzkiego w 2010r. wynosiła 21,1% i była najniższa spośród wszystkich
województw w kraju (lesistość kraju wynosi 29,2%). Powierzchnia lasów ogółem wynosiła
w 2010r. 384 144,3 ha. Od kilku lat obserwuje się wzrost lesistości województwa, od 2003r.
powierzchnia lasów ogółem wzrosła o 8 820,8 ha.
Lesistość powiatu przedstawia poniższe: tabela oraz mapa.
Tabela 2 Lesistość powiatu zgierskiego (Źródło: GUS)
Powierzchnia
gruntów leśnych [ha]

Powierzchnia
lasów [ha]

Lesistość
[%]

16117,1

15756,4

18,4
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Mapa. Lesistość województwa łódzkiego w 2010r. (źródło: GUS – 2010r.).

Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości (KPZL)
opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowany przez rząd w 1995 roku,
uaktualniony w 2003 roku. W wyniku modyfikacji KPZL zwiększono przewidywany wcześniej
rozmiar zalesień na lata 2001–2020 do 680 tys. ha oraz zweryfikowano preferencje
zalesieniowe dla wszystkich gmin w kraju. Głównym celem KPZL jest - zgodnie z Polityką Leśną
Państwa jest wzrost lesistości kraju do 30% w 2020 roku i 33% w 2050 roku i zapewnienie
optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień, a także ustalenie priorytetów
ekologicznych

i

gospodarczych

oraz

instrumentów

realizacyjnych.

W

ciągu

10

lat

funkcjonowania KPZL zalesiono około 193 tys. gruntów różnej własności.
Na lata 2001 – 2020 przewidziano do zalesienia na terenie województwa łódzkiego na
powierzchni 58,6 tys. ha, z czego 2,5 tys. ha w sektorze państwowym, a 56,1 tys. ha w sektorze
niepaństwowym.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o.

1632/P/2013

str 19

Stan czystości i zagrożenia środowiska naturalnego

2.3

2.3.1 Powietrze atmosferyczne
Czynnikiem w znacznym stopniu oddziaływującym na poziom życia jest stan czystości
powietrza. W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem występują dwa główne problemy
o różnym stopniu trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających ich
rozwiązywanie.
Pierwszym jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami pyłowymi, powstającymi
w wyniku spalania paliw i stosowania różnych technologii przemysłowych. Drugi problem to
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.
Zanieczyszczenia to substancje, które ze względu na swoje właściwości zmieniają średni skład
atmosfery. Substancje te są usuwane z atmosfery poprzez procesy fizyczne lub dzięki
procesom biologicznym albo poprzez reakcje chemiczne, w których powstają inne związki
będące często również zanieczyszczeniami tzw. zanieczyszczenia wtórne.
Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:
 emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych takich jak
przemysł, usługi, lokalne kotłownie, emisję pochodzącą z ogrzewania budynków
mieszkalnych (tzw. niska emisja),
 emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez
pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak
wypalanie traw, itp.,
 emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych takich jak drogi, parkingi.
W Zgierzu z uwagi na rozwój przemysłu powiązany z nie zawsze racjonalną gospodarką
przestrzenną i inwestycyjną przez wiele lat utrzymywał się wysoki stopień zanieczyszczenia
powietrza. W ostatnim okresie zauważalna jest poprawa warunków aerosanitarnych, na co
wyraźnie wskazuje choćby obserwacja tendencji
Na podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza okresowo dokonywać można
klasyfikacji jakości powietrza w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń. Jakość ta
określana jest jedną z trzech klas:
-

A - najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D,

-

B - poziom stężenia > D,

-

C - najgorsza, poziom stężenia > D + MT (margines tolerancji).

Biorąc za podstawę w/w klasy jakość powietrza w powiecie zgierskim ilustruje poniższa tabela.
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Tabela 3 Jakość powietrza w powiecie zgierskim
W dziedzinie ochrony roślin
i ekosystemu

W dziedzinie ochrony zdrowia
Powiat
SO2 NO2
Zgierski

A

pył zaw.
PM10, PM 2,5

A

C

Pb, Ni, benz
Cd, As
en
A

A

CO

O3

O3

NO2

SO2

A

A

A

A

A

Źródło: Dane WIOŚ Łódź
EMISJA (Dane WIOŚ 2013r – Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012r.)

Tabela 4 Emisja punktowa w powiecie zgierskim w 2011r.

Powiat
Zgierski

Emisja roczna [Mg/a]
SO2

NO2

CO

pył

Suma

619,1

295,1

1067,7

162,2

2144,1

źródło: dane WIOŚ Łódź 2011
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Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgierzu jest tzw. niska emisja będąca
bezpośrednim skutkiem stosowania w gospodarstwach domowych systemów grzewczych
opartych o piece opalane węglem – często niskiej jakości, która uniemożliwia właściwe
przewietrzanie terenów narażonych na emisję i sprzyja osiadaniu zanieczyszczeń na obszarach
zamieszkanych.
Nieco mniejszym problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystości powietrza jest
niska emisja na terenach zabudowy jednorodzinnej i niskiej zabudowy miejskiej. Zabudowa nie
jest tam tak zwarta jak w centrum, przez co istnieją lepsze warunki przewietrzania i depozycji
zanieczyszczeń, a co za tym idzie relatywnie niższe stężenia.
Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowa zmienność. W okresach grzewczych
notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych.
Istotnym problemem w przypadku niskiej emisji jest brak inwentaryzacji źródeł i wielkości emisji
oraz danych o rodzaju i ilości stosowanych paliw (zachodzi obawa spalania odpadów
pochodzenia komunalnego lub odpadów przemysłowych z małych zakładów).
Drugim ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne obejmujące takie
substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla,
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dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na
szlakach

komunikacyjnych,

wykazuje

tendencję

wzrostową.

Szczególnie

wysokie

zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach
pojazdów występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie lub przy usytuowaniu
ruchliwej drogi na terenie o niekorzystnej lokalizacji. Okresowe zwiększenie wartości emisji
występuje także przy wielu stosunkowo wąskich trasach wylotowych z miast.
Stopień zanieczyszczenia atmosfery na danym obszarze kształtowany jest nie tylko przez
źródła emisji tam zlokalizowane; duże znaczenie ma także emisja napływowa. Ważną rolę
w przenoszeniu emisji odgrywają czynniki meteorologiczne i topograficzne. O ile te ostatnie dla
określonego obszaru są ustabilizowane, to czynniki meteorologiczne wpływające na
rozprzestrzenianie zanieczyszczeń są zmienne i trudne do przewidzenia.
2.3.2 Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych
Przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych,
chemicznych i bakteriologicznych wody, spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji
nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub
uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych.
Do głównych czynników, które negatywnie wpływają na środowisko wodne zaliczamy:
 źródła

punktowe

–

ścieki

odprowadzane

w

zorganizowany

sposób

systemami

kanalizacyjnymi, pochodzące głownie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich;
 zanieczyszczenia obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi
z terenów zurbanizowanych, nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów
rolnych i leśnych;
 zanieczyszczenia liniowe – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane
przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące
z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych.
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jest działalność człowieka, ponieważ najwięcej
zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami.
Obowiązujące regulacje prawne dotyczące wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zabraniają
bezpośredniego odprowadzania nieczystości oraz określają warunki, jakie muszą spełniać
ścieki. System nakazów i zakazów, mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
jednolitych części wód w powiecie, nie jest przestrzegany i część ścieków trafia do odbiorników
w postaci nieoczyszczonej.
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Do najważniejszych rzek odwadniających obszar powiatu należą: Ner (zlewnia Warty),
Wolbórka (zlewnia Pilicy), Miazga (dopływ Wolbórki), Piasecznica (zlewnia Pilicy), Mroga
(zlewnia Bzury), Struga (zlewnia Bzury), Moszczenica (zlewnia Bzury) i Dobrzynka (dopływ
Neru).
W roku 2011 ocena jakości wód powierzchniowych została przez WIOŚ w Łodzi
przeprowadzona zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Środowiska z 9 listopada 2011r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011r., Nr 258, poz. 1549) i w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011r., Nr 257, poz. 1545). Na stan jednolitej
części wody wpływ mają ocena stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego
i ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. Podstawową zasadą na
wszystkich etapach oceny jest decydująca rola elementu o najniższej klasyfikacji.
WODY POWIERZCHNIOWE (dane: WIOŚ Łódź – 2011).

Stan chemiczny:
 dla JCW Mroga od Mrożycy do ujścia, JCW Bzura od źródeł do Starówki oraz JCW Bzura do
Kanału Tumskiego stwierdzono stan chemiczny poniżej stanu dobrego.
Stan JCW:
 Dla JCW Bzura od źródeł do Starówki, JCW Bzura od Starówki do Kanału Tumskiego, JCW
Mroga od Mrożycy do ujścia oraz JCW Bobrówka stwierdzono stan zły.
JCW. Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód, czyli jednorodne pod
względem hydromorfologicznym i biologicznym oddzielne i znaczące części wód, dla których
prowadzone są analizy presji antropogenicznych i opracowywane programy wodnośrodowiskowe.
Tabela 5 Wykaz oczyszczalni ścieków w mieście o największych przepływach w 2011r.
(źródło: WIOŚ).
Lp.

Obiekt

Rodzaj
oczyszczania

Nazwa
JCW

Odbiornik
ścieków

Ilość
ścieków w
2011r.

Bzura
154,54 km

3219500,0
m3/rok

Odprowadzające ścieki do zlewni rzeki Bzury
Wodociągi
mechaniczno –
1
i Kanalizacja – Zgierz
biologiczne*
Sp. z o.o.
* urządzenia do podwyższonego usuwania biogenów

Bzura od
źródeł do
Starówki
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Podstawą prawną do oceny jakości wód podziemnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz.U. z 2008r.
Nr 143 poz. 896). Zgodnie z nim dla określenia jakości wody przyjmuje się klasyfikację
pięciostopniową w odniesieniu do własności fizykochemicznych i stanu chemicznego.
Klasyfikacja ze względu na własności fizykochemiczne obejmuje następujący podział:
klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:
wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane jedynie przez naturalne procesy
zachodzące w warstwie wodonośnej i mieszczą się w tle hydrochemicznym,
wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka;
klasa II – wody o dobrej jakości:
wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów zachodzących w wodach podziemnych,
wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo
wpływ ten jest bardzo słaby;
klasa III – wody zadawalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących

w wodach podziemnych lub

słabego wpływu działalności człowieka;
klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz
wyraźnego wpływu działalności człowieka;
klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają
znaczący wpływ działalności człowieka.
Klasyfikacja

ze

względu

na

stan

chemiczny

obejmuje,

wg

kryteriów

opisanych

w rozporządzeniu, podział na:
 dobry stan chemiczny wód podziemnych,
 słaby stan chemiczny wód podziemnych.
Jakości wód podziemnych zagrażają głównie zanieczyszczenia antropogeniczne. Szczególnie
niebezpieczne jest skażenie pierwszego poziomu wód, ponieważ większość ludności wiejskiej
powiatu zaopatruje się z ujęć własnych, wykorzystując płytkie wody podziemne.

WODY PODZIEMNE .
Na terenach przemysłowych miasta na zanieczyszczenie wód podziemnych maja wpływ:
 emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikające do gruntu z opadami
atmosferycznymi,
 składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
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 ścieki odprowadzane do gruntu,
 przecieki z kanalizacji miejskiej,
 wykonywanie odwodnień i robót melioracyjnych, budowlanych, górniczych,
 spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg zawierające m.in. związki
ropopochodne, chlorki, metale ciężkie.
Ponadto na jakość wód podziemnych może mieć wpływ infiltracja silnie zanieczyszczonych wód
powierzchniowych.
Poważnym potencjalnym zagrożeniem wód podziemnych są również sytuacje awaryjne
i katastroficzne, np. wypadki komunikacyjne (tak samochodowe, jak i kolejowe) przy transporcie
substancji chemicznych, przecieki ze zbiorników itp.).
Na terenie miasta nie ma terenów zagrożonych powodziami. Sporadyczne zalewanie terenów
jest skutkiem intensywnych opadów oraz zachwianych stosunków wodnych (niedrożnych
i niedostatecznie utrzymanych rowów melioracyjnych i przydrożnych).

2.3.3 Stan czystości gleb
W Gminie Miasto Zgierz powierzchniowo rozległe zagrożenia powodują czynniki naturalne
prowadzące do erozji wietrznej i erozji wodnej powierzchniowej. Największe szkody powoduje
w regionie erozja wietrzna obejmująca prawie połowę użytkowanych gleb. Tak intensywna
erozja wietrzna została uruchomiona poprzez antropogeniczną deforestację przeprowadzoną
głównie w XIX i na początku XX wieku.
Ważną rolę odgrywają też procesy chemicznego degradowania gleb poprzez niewłaściwie
zorganizowaną gospodarkę ściekową (wylewanie ścieków bytowych z szamb przydomowych na
pola, do lasów i rowów przydrożnych) i odpadową (przenikanie do gleb zanieczyszczeń
z „dzikich” wysypisk) oraz poprzez emisję zanieczyszczeń powietrza (spalanie odpadów, niska
emisja).
Zanieczyszczanie gleb odbywa się poprzez depozycję zanieczyszczeń powietrza emitowanych
w miastach oraz przez lokalną nieuporządkowaną gospodarkę ściekową i odpadową..
Źródło: Dane WIOŚ Łódź
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2.3.4 Hałas
Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może
powodować dyskomfort psychofizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej
środowiska jest równoważny (ekwiwalentny) poziom hałasu, określany jako wartość średnia
(obliczona logarytmicznie) z mierzonego poziomu hałasu w czasie odniesienia T. W celu
zbliżenia wyników pomiarów do odczucia słuchowego człowieka, w układ pomiarowy
montowany jest filtr korekcyjny A.
Wynik tak przeprowadzonego pomiaru dźwięku oznaczany jest odpowiednio symbolem L AeqD
(dla pory dnia) i LAeqN (dla pory nocy) i podawany w dB. Decybel jest to dziesięć logarytmów
dziesiętnych ze stosunku ciśnienia fali akustycznej do ciśnienia odniesienia wynoszącego 2*10 -5
N/m2.
Wynik pomiaru jest porównywany z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w tabelach
załącznika do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), zmienionego
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 0, poz. 1109).
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Tabela 6 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone
wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi i linie kolejowe

1)

Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu

LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy
8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

1.

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska,
b) Tereny szpitali poza
miastem.

50

45

45

40

2.

a)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
b)
Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym
pobytem
2)
dzieci i młodzieży ,
c) Tereny domów opieki
społecznej,
d) Tereny szpitali w
miastach.

61

56

50

40

3.

a)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i
zamieszkania
zbiorowego,
b)
Tereny zabudowy
zagrodowej,
c) Tereny rekreacyjno –
2)
wypoczynkowe ,
d) Tereny mieszkaniowo
– usługowe.

65

56

55

45

4.

Tereny
w
śródmiejskiej
powyżej
100
3)
mieszkańców .

68

60

55

45

L.p.

Rodzaj terenu

strefie
miast
tys.

LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy
1 najmniej
korzystnej godzinie
nocy

Dla terenów, na których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych opracowuje się
programy ochrony środowiska przed hałasem mające na celu dostosowanie poziomów hałasu
do obowiązujących norm. Przy tworzeniu wyżej wymienionych programów wykorzystuje się
wskaźniki długookresowe oznaczane jako LDWN. Wartość wskaźnika LDWN jest to średni poziom
dźwięku wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku,
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z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00),
pory wieczoru (od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00).
Wszelka działalność człowieka powoduje powstawanie dźwięków, które mogą być uznane przez
otoczenie jako niepożądane, a tym samym, odbierane jako hałas. Największe skupiska ludzi
i związana z tym koncentracja źródeł hałasu występuje na terenie aglomeracji miejskich. Źródła
te mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (hałas przemysłowy) lub transportem
(hałas komunikacyjny: kolejowy, drogowy, lotniczy itp.). Hałas przemysłowy ma charakter
lokalny i jego zasięg jest ograniczony do najbliższego otoczenia zakładu przemysłowego.
Decydujący wpływ na klimat akustyczny środowiska ma hałas komunikacyjny występujący na
znacznych obszarach położonych wzdłuż ciągów ulic i arterii. W zasięgu tego rodzaju hałasu
często znajdują się budynki mieszkalne, szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, sakralne, parki,
tereny wypoczynkowe poza miastem oraz inne obiekty związane z przebywaniem ludzi.
Gwałtowny rozwój motoryzacji oraz wzrost ilości samochodów spowodował, że problem hałasu
komunikacyjnego nabiera rangi jednego z trudniejszych problemów w zagadnieniach ochrony
środowiska co zostało uwzględnione w treści zapisów Prawa ochrony środowiska, które nakłada
obowiązek prowadzenia monitoringu. Celem monitoringu jest uzyskanie informacji o zmianach
klimatu akustycznego dla potrzeb ochrony przed hałasem. Uzyskane informacje są
wykorzystywane w planowaniu przestrzennym oraz przy realizacji map akustycznych
i programów ochrony przed hałasem.
Zgodnie z zapisami Poś, mapy akustyczne obligatoryjnie powinny być wykonywane co 5 lat dla
aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy oraz dla dróg o
natężeniu ruchu powyżej 6 milionów pojazdów w ciągu roku tj. ok. 16400 poj./dobę (od 2010r.
powyżej 3 milionów pojazdów w ciągu roku). Poza wyżej wymienionymi terenami, oceny klimatu
akustycznego dokonują wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Odpowiedzialnym za ocenę klimatu akustycznego na terenie aglomeracji powyżej 100 tys.
mieszkańców oraz terenów innych wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska
(ustawa Poś, art.118 ust.1) jest starosta (dokonywanie ocen w formie map akustycznych
opracowywanych w cyklach pięcioletnich). Natomiast za ocenę klimatu akustycznego dla
terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska)
może powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu - odpowiada zarządzający
tymi obiektami.
Na terenach niewymienionych powyżej oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje
wojewódzki inspektor środowiska (ustawa Poś, art. 117, ust.5).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi realizuje badania, niezbędne do
wykonywania ocen klimatu akustycznego w województwie biorąc pod uwagę obszary
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priorytetowe wskazane w ustawie Poś, natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz kontroluje
źródła przemysłowe.
Na terenie Gminy Miasto Zgierz występują źródła hałasu o charakterze przemysłowym, a także
hałas komunikacyjny, w tym najbardziej odczuwalny hałas drogowy powodowany rosnącą
ilością samochodów osobowych i wzrostem ilości przejazdów towarowych. Ruch drogowy
odbywa się przeważnie po zwarcie zabudowanych, wąskich ulicach miast i po złej jakości
drogach. W wielu miejscach miasta wzdłuż przelotowych arterii komunikacyjnych, równolegle do
nich usytuowane zostały zwarte budynki mieszkalne, a także obiekty użyteczności publicznej,
takie jak szpitale i szkoły. Obiekty te spełniają rolę specyficznych ekranów akustycznych dla
dalej położonych terenów narażając jednak ich użytkowników na szkodliwy wpływ hałasu.
Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracował mapy akustyczne dla
fragmentów dróg krajowych, gdzie natężenie ruchu przekraczało 6 mln pojazdów na rok, tzn. nr
1, 2, 8, 12, 14 i A1. Następnie na bazie tych map został przygotowany w 2010r. przez Urząd
Marszałkowski Województwa w Łodzi dokument pt. „Program ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych
z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem
hałasu LDWN i LN na lata 2009 – 2014”. Program ten wykonano dla terenów otaczających
8 odcinków dróg krajowych. Odcinki dróg objęte zakresem programu stanowią najbardziej
obciążone ruchem pojazdów ciągi dróg krajowych województwa łódzkiego. Jest to m.in. droga
krajowa nr 1 na odcinku Zgierz (przejście) – Łódź. Z kolei na niektórych odcinkach dróg
natężenie ruchu przekracza 3 mln pojazdów rocznie. Tak więc odcinki, dla których należy
stworzyć mapy akustyczne to m.in. odcinek drogi krajowej nr 71 – Zgierz (przejście) od
Strykowa –Zgierz.
Hałas kolejowy, ma mniejsze znaczenie ze względu na mniejszą gęstość sieci trakcyjnej,
mniejsze natężenie ruchu oraz w większości, usytuowanie linii w terenach o słabej gęstości
zabudowy. W ciągu ostatnich lat, z przyczyn ekonomicznych, wycofano liczne składy pociągów
zmniejszając nasilenie ruchu.
Informacji o stanie klimatu akustycznego na określonym terenie dostarcza monitoring hałasu,
który powinien być w tym celu realizowany cyklicznie, w ustalonej sieci punktów pomiarowych
i zgodnie z obowiązującymi normami pomiarów.
W roku 2011 WIOŚ nie dokonał pomiarów hałasu na terenie powiatu zgierskiego.
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Rysunek 4 Klimat akustyczny w odniesieniu do odcinków dróg o natężeniu ruchu
powyżej 6 mln pojazdów na rok

2.3.5 Promieniowanie elektromagnetyczne
Źródłami pól elektromagnetycznych (PEM) są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje
radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne,
przemysłowe i domowe. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne są urządzenia, które
emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości 0,1 300 MHz i mikrofal od 300 MHz do 300 GHz.
Najbardziej niebezpiecznymi urządzeniami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne są te
związane z przesyłem radiowym danych i głosu (nadajniki GSM, stacje radiowe i telewizyjne)
oraz linie wysokiego napięcia. Są one największym źródłem pól elektromagnetycznych, a więc
mogą mieć duży wpływ na środowisko i zdrowie ludności.
Źródłami pól elektromagnetycznych w województwie łódzkim są m.in.:
 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV, 400 kV, których
szkodliwy wpływ rozciąga się odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony,
 stacje nadajników radiowo telewizyjnych zlokalizowane w gminach i miejscowościach,
 bazowe stacje telefonii komórkowej (ponad 2420 szt. z czego ok. 40 % zlokalizowanych
jest na terenie miasta Łódź) rozmieszczone na obszarze całego województwa na
specjalnie wykonanych masztach, jak również umieszczone na kominach, budynkach
użyteczności publicznej i wysokich budynkach mieszkalnych,
 stacje bazowe sieci łączności radiotelefonicznej,
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 cywilne stacje radiowe CB o mocy do 10 W,
 radiostacje amatorskie kat. 1 i 2,0 o mocach od 15-759 W,
 szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, pracujących w przemyśle,
ośrodkach medycznych, wojsku, policji, straży pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2008r. Nr 221, poz. 1645),
określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
badań poziomów PEM. Weszło ono w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i nałożyło obowiązek
wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie poszczególnych województw
w 135 punktach pomiarowych w ciągu 3 lat pomiarowych po 45 w każdym roku. Tak więc
pomiary pól elektromagnetycznych w województwie łódzkim wykonywane były w latach 20082011 w 135 punktach po 45 punktów w każdym roku.
W roku 2011 badania wykonano w 45 punktach, m.in. :
1. Zgierz pl. Jana Pawła II - 0,90 V/m
2. Zgierz pl. Kilińskiego - 0,40 V/m
3. Zgierz ul. Parzęczewska /Gałczyńskiego - <0,30 V/m.
Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wynosi
7 V/m. Tak więc na terenie województwa łódzkiego, a więc i na terenie miasta Zgierza, nie są
przekroczone

dopuszczalne

wartości

składowej

elektrycznej

natężenia

i

pola

elektromagnetycznego.

Rysunek 5 Rozmieszczenie nadajników RTV i stacji bazowych GSM/UMTS na terenie woj.
łódzkiego - 2011r.
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2.3.6 Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami regulowana jest przez następujące akty prawne:
 ustawę o odpadach,
 ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 ustawę Prawo ochrony środowiska.
Odpad jest to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się
pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zgodnie z ustawą o odpadach pod
pojęciem gospodarka odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów,
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie
z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy
odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Odpady komunalne
Zgodnie z ustawą o odpadach odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości.
Głównym źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są więc gospodarstwa domowe. Tego
rodzaju odpady powstają także w obiektach infrastruktury takich jak: usługi, handel, targowiska,
obiekty turystyczne i szkolnictwo.
Bilans wytworzonych odpadów sporządzono w oparciu o wskaźniki generowania ilości odpadów
komunalnych wg opracowania R. Szpadta „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami”.
Masa wytworzonych na terenie gminy miasta Zgierz w 2012 roku wyniosła 19 485 Mg.
Odpady komunalne są bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego i fizycznego.
Zależy on głównie od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno - sanitarne (głównie
sposobu ogrzewania), rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców
Do najważniejszych cech zmieszanych odpadów komunalnych, które powodują, że są one
trudne do zagospodarowania należą:
 zmienność ilościowo-jakościowa odpadów w poszczególnych porach roku,
 obecność odpadów niebezpiecznych np. świetlówki, baterie, leki, farby, środki czystości
itp.,
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drobnoustrojów

chorobotwórczych,
 podatność na procesy gnilnie i związane z tym wydzielane odory frakcji organicznej
zarówno w miejscu powstawania, gromadzenia jaki przetwarzania odpadów.
Aby wskazać właściwe technologie dla zagospodarowania odpadów komunalnych
konieczna jest znajomość ich właściwości, podziału na frakcje i skład morfologiczny. Określenie
składu morfologicznego pozwala na ocenę właściwości paliwowych, celowości stosowania
odzyskiwania poprzez zbieranie selektywne, czy przydatności do kompostowania. Średni skład
morfologiczny wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy miasta
Zgierz przyjęto wg Krajowego planu gospodarki odpadami 2014. Skład morfologiczny odpadów
komunalnych przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 7 Skład odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych na terenie gminy
miasta Zgierz (wg Kpgo 2010, opracowania własne)
Lp
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Frakcja odpadów
odpady kuchenne i
ogrodowe
odpady z terenów
zielonych
papier i tektura
drewno
odpady
wielomateriałowe
tworzywa sztuczne
szkło
metale
tekstylia
odpady mineralne
odpady niebezpieczne
odpady
wielkogabarytowe
frakcja <10 mm
inne kategorie
Razem

Skład odpadów
[%]
36,7
5,3
9,7
0,3
4,0
11,0
10,2
1,5
4,0
2,8
0,6
2,6
6,8
4,5
100

Skład ilościowy
odpadów [Mg]
7 151
1 033
1 890
58
779
2 143
1 987
292
779
546
117
507
1 325
877
19 485

W składzie morfologicznym odpadów wytwarzanych w małych miastach największą frakcje bo
aż 36,7% stanowią odpady kuchenne i ogrodowe. W przypadku gminy miasta Zgierz stanowią
one 7 151 Mg.
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2.3.6.1 Odpady ulegające biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. W strumieniu odpadów komunalnych do tej
grupy należą papier i tektura, odpady zielone z ogrodów i parków, odpady z targowisk i odpady
ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych. Szacunkowy bilans odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie powiatu przyjęto wg Planu gospodarki
odpadami województwa łódzkiego 2012 (PGOWŁ 2012) i zawarto w tabeli 7.
Tabela 8 Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 2012 r. (wg PGOWŁ
2012)
Rodzaj odpadów

Lp.

Ilość [Mg]

1.

Papier i tektura

1 890

2.

Odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%)

3.

Odpady z terenów zielonych

1 033

4.

Odpady kuchenne i ogrodowe

7 151

5.

Drewno (50%)

29

6.

Odpady wielomateriałowe (40%)

312

7.

Frakcja drobna < 10 mm (30%)

398

Razem

390

11 203

Szacuje się, że na terenie gminy miasta Zgierz w 2012 roku wytworzonych zostało około 11 tys.
Mg odpadów ulegających biodegradacji, co stanowi 57% ogółu wytworzonych odpadów
komunalnych. Odpady te zostały głównie unieszkodliwione na składowiskach odpadów
i zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie.

2.3.6.2 Zbieranie i system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
miasto Zgierz
Opis systemu zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miasta
Zgierz został opracowany na podstawie rocznego sprawozdania prezydenta miasta z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok (w skrócie
Sprawozdania), sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15
maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
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Na terenie miasta Zgierz w 2012 roku zebrano łącznie 20 246 Mg niesegregowanych odpadów
komunalnych, z czego 19 130 Mg poddano składowaniu natomiast 1 116 Mg zostało
poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.
W 2012 roku odebrano z obszaru gminy odpady zgodnie z tabelą 8.
Tabela 9 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy
odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania (wg Sprawozdania)
Nazwa i adres
instalacji,
do
której
zostały
przekazane
odpady
komunalne
MZGOK Sp. Z o.
o. w Koninie, ul.
Sulańska 13, 62510
Konin
składowisko
i
sortownia
odpadów
EKO
SYSTEM
Leszek
Felsztyński, Mostki
25,
98-220
Zduńska Wola składowisko
i
sortownia
odpadów
Ozorkowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. Z
o.
o.
95-035
Ozorków, ul. Żwirki
30

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
3166
odpady
komunalne

D1

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
4630,2
odpady
komunalne

D1

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
2107,5
odpady
komunalne

D1

Niesegregowane
(zmieszane)
1620,9
odpady
komunalne

D1

Papier i tektura

65,9

R5

Szkło
Tworzywa
sztuczne

36,8

R5

12,5

R5

Niesegregowane
(zmieszane)
2522
odpady
komunalne

D1

Przedsiębiorstwo 20 03 01
Gospodarki
Komunalnej Sp. Z
o. o. Radomsko ul. 20 01 01
Stara Droga 85,
Sortownia
20 01 02
odpadów
20 01 39
Zakład
Usług
Komunalnych
w
Krośniewicach, ul.
20 03 01
Paderewskiego 3 składowisko
i
sortownia
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Stena Recykling,
91-342 Łódź, ul.
Pojezierska 97
PPW MAT Jan
Matynia Zgierz, ul.
Kolorowa 13
Boogler Sp. J. W.
Bociński,
S.
Nowakowski,
M.
Sardygiewicz,
Sierakowice Prawe
118,
96-100
Skierniewice
Zakład
Eksploatacji
Kruszywa
Naturalnego,
Katarzyna
Krzewina 03-028
Warszawa,
ul.
Czołowa 38
Zakład
Eksploatacji
Kruszywa
Naturalnego,
Katarzyna
Krzewina 03-028
Warszawa,
ul.
Czołowa 39
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20 01 01

Papier i tektura

55,3

R5

20 01 02

Szkło

7,8

R5

20 01 01

Papier i tektura

55,3

R5

20 01 39

Tworzywa
sztuczne

4

R5

20 01 02

Szkło

7,8

R5

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji

14,6

D1

MPO Łódź, ul.
20 03 01
Tokarzewskiego 2

Niesegregowane
(zmieszane)
2558,3
odpady
komunalne

D1

Łódzki
Zakład
Usług
Komunalnych,
20 02 01
Łódź, ul. Nowe
Sady 19

Odpady
ulegające
biodegradacji

366,9

D1

2

R3

10,3

R3

5,8

R15

118,1

D1

15 01 02
Przedsiębiorstwo
17 02 03
Oczyszczania
Miasta
EKO
Serwis Sp. Z o. o.
99-300 Kutno, ul. 15 01 01
Łąkoszyńska 127
20 03 01

Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Opakowania
z
papieru i tektury
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
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15 01 02
CS Recykling Sp.
Z o.
o.,
09411Biała, ul. Nowa
Biała 39
17 02 03

15 01 02
Stena
Recykling 15 01 05
Sp.
Z
o.
o.
Warszawa
ul.
Ogrodowa 58
17 02 03

15 01 01

Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Opakowania
wielomateriałowe
Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Opakowania
z
papieru i tektury

Krynicki Recykling
S.A.
98-089
Olsztyn,
ul. 15 01 07
Iwaszkiewicza
48/23

Opakowania
szkła

17 04 05

Żelazo i stal

Recykling
Plast
Zgierz,
ul.
Ozorkowska 94
17 02 03

PHU
Atus
17 02 03
Sadkowa Góra 12,
39-305 Borowa
PAT MAR Sp. Z o.
o. Aleksandrów Ł.,
17 02 03
ul. Paderewskiego
27
Skup Złomu Metali
Kolorowych oraz
złomu stalowego 16 02 13
Jan
Stańczyk,
Wytrzyszczki 17a,
95-045 Parzęczew

FHU Derewenda 16 02 14
97-300
Piotrków
Trybunalski,
ul.
Topolowa 1
16 02 11
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Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Odpady
opakowaniowe z
tworzyw
sztucznych
Zużyte
urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy
inne
niż w 16 02 09
do 16 01 12
Zużyte
urządzenia inne
niż wymienione
w 16 02 09 do
16 02 13
Zużyte
urządzenia
zawierajace
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4,9

R3

20,4

R3

8

R3

0,7

R14

21,7

R3

66,3

R14

236,9

R5

1,6

R4

3

R3

1,8

R3

0,5

R3

1,9

R14

1,8

R14

0,7

R14
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freony,
HCFC,
HFC-Z Tr

PHU Witek Józef
Wiśniewski 62-650
Kłodawa,
ul.
Kościelna 7
Wielkopolskie
Centrum
Recyklingu,
Katarzyna
Traczyk,
77-430
Krajenka,
ul.
Witonia 5
Kon-Wit-Recykling
S.C.
Konrad
Zackiewicz, Wiktor
Kwiatkowski
42350 Koziegłowy ul.
Częstochowska 70
Linia sortownicza
VALVAN
SkarżyskoKamienna,
ul.
Żurawia 1

Remondis Sp. Z o.
o., ul. Zbąszyńska
6, 91-342 Łódź

z

15 01 02

Opakowania
tworzyw
sztucznych

z

15 01 02

Opakowania
tworzyw
sztucznych

16 01 03

Zużyte opony

15 01 02

Opakowania
tworzyw
sztucznych

20 01 10

1,7

R3

1,7

R3

2,8

R1

1,3

R3

Odzież

77,8

R15

15 01 06

Zmieszane
odpady
opakowaniowe

1,3

R3

20 01 10

Odzież

77,8

R15

20 03 01

15 01 06
Amest Kamieńsk
Sp.z o. o.97-360
Kamieńsk
ul.
Wieluńska
50,
składowisko
w
Kąsiu
ZUK Sp. Z o. o.
99-340
Krośniewice,
ul.
Paderewskiego 3,
Składowisko
we
Frankach
Sortownia
odpadów
komunalnych 93468 ul. Zamiejska
1 Łódź

z

Niesegregowane
(zmieszane)
75,2
odpady
komunalne
Zmieszane
odpady
4,8
opakowaniowe

D5

R15

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
2331,5
odpady
komunalne

D5

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
251,5
odpady
komunalne

R15

15 01 07
15 01 06

Opakowania ze
0,3
szkła
Zmieszane
odpady
0,6
opakowaniowe

R15
R15
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20 03 01

15 01 02
MPO Sp. Z o. o.
Łódź,
ul.
Zamiejska
1,
Stacja
20 03 01
przeładunkowa
odpadów
20 01 39
20 01 39
15 01 01
EUROPOL
Holding Sp. Z o. o.
04-754 Warszawa 15 01 02
ul.
Czeladnicza
19a/6
20 03 01
15 01 07
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w
Krzyżanówku, 99- 20 03 01
314 Krzyżanów

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Tworzywa
sztuczne
Tworzywa
sztuczne
Opakowania
z
papieru i tektury
Opakowania
z
tworzyw
sztucznych
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Opakowania ze
szkła
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
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63,2

R15

1,3

R15

13,2

R15

1

R15

1,3

R15

1,1

R15

1,3

R15

394,1

R15

0,3

R13

394,1

R15

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wyniosła 401,8 Mg. Odpady te zostały przekazane do następujących instalacji (wg
Sprawozdania):
 Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi:
o 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - 8,5 Mg
o 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji - 366,9 Mg
 Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego Katarzyna Krzewina w Warszawie:
o 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 20,6 Mg
 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Serwis Sp. z o.o. w Kutnie:
o 15 01 01 opakowania z papieru i tektury -5,8 Mg.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł 28%. Został obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 3 c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
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Z obszaru gminy zostały odebrane następujące frakcje odpadów komunalnych, które zostały
poddane recyklingowi (wg Sprawozdania):
 20 01 39 tworzywa sztuczne - 2,3 Mg
 15 01 02 odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 70,7 Mg
 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - 82,7 Mg
 15 01 04 opakowania z metali - 0,1 Mg
 15 01 07 opakowania ze szkła - 257,7 Mg
 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

- 5,4 Mg

 17 04 05 żelazo i stal 3,5 Mg
 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - 7,1 Mg
 15 01 05 opakowania wielomateriałowe 0,7 Mg
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji wyniósł 99,4%.
Został obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Łączna liczba właścicieli od których odebrane zostały odpady komunalne wyniosła 6 901.

System gospodarki odpadami komunalnymi
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr
152, poz. 897, zwana dalej ustawą nowelizującą, nazywana jest również potocznie „rewolucją
śmieciową”. Jej celem jest zmiana dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi poprzez m.in. zmianę relacji między właścicielem nieruchomości, na której
wytwarzane

są

odpady,

podmiotem

odbierającym

odpady komunalne

od

właścicieli

nieruchomości a gminą.
Na podstawie cytowanej ustawy gmina miasto Zgierz podjęła wymagane przepisami ustawy
uchwały zgodnie z tabelą 9.
Tabela 10 Uchwały Rady Miasta Zgierza
Nazwa uchwały i data podjęcia
1

Uchwała Nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2658)

2

Uchwała Nr XXXIV/369/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz
(Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2552)
3

Uchwała Nr XXXII/342/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz
(Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 1255)

4

Uchwała Nr XXXIV/371/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz ( Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r.
poz.2553)
5

Uchwała Nr XXXIV/372/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasto Zgierz ( Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r. poz.2554)

6

Uchwała Nr XXX/309/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnej
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz (
Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 358)

Nie została podjęta uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych - na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Uchwała Nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. wprowadziła na terenie
gminy miasto Zgierz Regulaminu utrzymania czystości i porządku zgodnie z nową ustawą.
Wprowadzony został następujący system, gospodarowania odpadami komunalnymi przez
mieszkańców.
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek
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wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników o pojemności od 0,11 m3do 7 m3,
przy

uwzględnieniu

średniej

ilości

odpadów

komunalnych

wytwarzanych

na

terenie

nieruchomości oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych do pojemników lub worków foliowych,
następujących kategorii odpadów:
1) z papieru;
2) ze szkła;
3) z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
4) ulegających biodegradacji;
5) niebezpiecznych;
6) wielkogabarytowych;
7) budowlanych i rozbiórkowych.
W budynkach wielorodzinnych selektywne zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie
nieruchomości w wyznaczonych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
wyposażonych w pojemniki o pojemności od 0,12 m3do 7 m3.
Selektywnie zbierane odpady będą gromadzone w następujących pojemnikach lub workach
foliowych oznaczonych następującymi kolorami:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
2) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
3) biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
4) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, o pojemności nie
mniejszej niż 0,06 m3;
6) czarny – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne o pojemności nie mniejszej
niż 0,06 m3.
Na ternie gminy miasta Zgierz zostanie utworzony dla wszystkich mieszkańców miasta
ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1)

niebezpiecznych w szczególności takich jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny;
2) wielkogabarytowych;
3) budowlanych i rozbiórkowych;
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4) zużytych opon.
Właściciele nieruchomości we własnym zakresie będą mogli dostarczać do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady wymienione powyżej oraz selektywnie
zebrane odpady komunalne z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowania
wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.
Określone zostały następujące stawki opłat:
 przy prowadzeniu selektywnego zbierania odpadów – 8 zł od osoby zamieszkałej daną
nieruchomość,
 przy braku segregacji odpadów - 12 zł osoby zamieszkałej daną nieruchomość.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
odebrania każdej ilości zebranych odpadów komunalnych.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
ulegających biodegradacji przez podmiot odbierający odpady komunalne, powinna być
dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów i odbywać się nie rzadziej niż:
1) jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września,
2) jeden raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 marca.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez
podmiot odbierający odpady komunalne, powinna być dostosowana do ilości i rodzaju
wytwarzanych odpadów i odbywać się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
Podmiotem, który został wyłoniony w drodze przetargu na odbierania odpadów komunalnych
jest Przedsiębiorstwo Usługowe RS II, ul. 3 maja 10, 95 – 100 Zgierz. Umowa została zawarta
do dnia 31.12.2014 roku.
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 gmina miasto Zgierz
należy do I regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie tym znajduje się jedna
instalacja regionalna do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zakresie
mechaniczno–biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów, przetwarzania odpadów zielonych
i

składowisko

odpadów

przeznaczonych

do

składowania

pozostałości

z

sortowania

w miejscowości Krzyżanówek, gm. Krzyżanów. Pozostałe instalacje są to instalacje zastępcze
tj.:
 sortownia zmieszanych odpadów komunalnych Franki gm. Krośniewice,
 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Modlna gm. Ozorków,
Franki gm. Krośniewice, Borek gm. Łęczyca, Sławęcin gm. Grabów, Żychlin).
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortownia przeznaczone do
składowania mogą być przekazywane tylko i wyłącznie do ww. instalacji (instalacje te są
wskazane w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).
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Zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku gmina miasto Zgierz ma
obowiązek osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. następujące poziomy recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia:
1) frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
z gospodarstw domowych oraz innych odpadów pochodzenia podobnego do odpadów
z gospodarstw domowych, w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Jest także zobowiązana do zmniejszenia do dnia 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, do nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, w stosunku do 9137,405 Mg, tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Kolejne zobowiązanie wynikające z przepisów prawa to osiągnięcie poziomu odzysku zużytych
opon na poziomie 75% i recyklingu na poziomie co najmniej 15% do 2022 r.
Gmina miasto Zgierz prowadzić będzie działania edukacyjne i akcje informacyjne, w zakresie
prawidłowego

gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

w szczególności

poprzez

propagowanie:
1) systemu selektywnego zbierania odpadów;
2) korzyści jakie niesie dla środowiska odzysk i recykling odpadów;
3) konieczności zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
4) negatywnego oddziaływania na środowisko nielegalnie składowanych odpadów;
5) zagospodarowywania

odpadów

ulegających

biodegradacji

i odpadów

zielonych

w kompostownikach przydomowych;
6) kampanii edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w tym
wyeliminowania składowania opon w środowisku oraz niekontrolowanego spalania na
powierzchni ziemi
2.3.7 Poważne awarie przemysłowe
Głównym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska,
w której zawarte są: przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu awariom
przemysłowym, obowiązki zakładu stwarzającego takie zagrożenie, obowiązki organów
administracji w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej
w przypadku wystąpienia awarii transgranicznych.
Poważna awaria może być spowodowana przez stacjonarny proces przemysłowy w konkretnym
zakładzie lub przez inne czynności przygotowawcze do takich procesów (magazynowanie,
transport, przepakowywanie dokonywane w dowolnym miejscu).
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Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem
środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą POŚ w razie wystąpienia takiej awarii, Wojewoda
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków.
O podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa.
WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez:
 kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
 badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii,
 prowadzenie szkoleń i instruktażu.
Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej.
Polskie prawo określa rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w danym zakładzie decyduje o zakwalifikowaniu go jako zakład o zwiększonym ryzyku lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
W województwie łódzkim znajduje się 21 zakładów (wg stanu na 31.12.2010r.), które zgodnie
z obowiązującym prawem mogą być sprawcami poważnych awarii. Wśród nich 6 zakładów
zakwalifikowano do zakładów o dużym ryzyku (ZDR), a 15 do zakładów o zwiększonym ryzyku
(ZZR) wystąpienia poważnej awarii. Poniższa tabela podaje listę zakładów o dużym
i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
Tabela 11 Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych wg stanu na dzień 31.12.2010r. (źródło: WIOŚ, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego).
Lp.

Nazwa obiektu,
adres

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Maksymalna ilość

Zakłady Dużego Ryzyka na terenie miasta, w których występują substancje
niebezpieczne.

1

EUROFOAM POLSKA
Sp. z o.o.
Tuluileno dwuizocyjanian
ul. Szczawińska 42
95-100 Zgierz

Max. ilość 180 t,
zbiorniki magazynowe
w pomieszczeniach
piwnicznych

Zakłady Zwiększonego Ryzyka na terenie miasta, w których występują substancje
niebezpieczne.

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o.

Brenntag Polska
Sp. z o.o.
ul. Kwasowa 5
95-100 Zgierz
Magazyn
specjalistyczny

2

1632/P/2013

Substancje palne,
toksyczne i biologicznie
czynne

str 46

Zbiorniki naziemne, beczki
metalowe i plastikowe,
paletopojemniki

Obowiązki związane z poważnymi awariami przemysłowymi spoczywają przede wszystkim na
prowadzącym zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach
Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje
ustawa Poś.
Jednakże ryzyko wystąpienia zdarzenia w zakładach o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku
jest bardzo mało prawdopodobne, ze względu na zainstalowane systemy zabezpieczeń.
Oprócz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na
terenie powiatu zlokalizowane są 2 zakłady – tabela poniżej, w których występują mniejsze
ilości substancji niebezpiecznych, stwarzających również duże zagrożenie.
Tabela 12 Zakład, w których występują substancje niebezpieczne w ilościach mogących
spowodować zagrożenie dla ludzi i środowiska poza swoim terenem wg stanu na dzień
31.12.2010r. (źródło: WIOŚ. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
Lp.

Nazwa obiektu, adres

1

„Boruta – Kolor” S.A.
ul. A. Struga 30
Zgierz

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Maksymalna ilość

Półprodukty organiczne

61 t
Zbiorniki, instalacje,
beczki

Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest także transport (drogowy i kolejowy)
niebezpiecznych ładunków. Stwarza to poważne zagrożenie wydostania się substancji
toksycznych podczas ich przewożenia w wyniku złego stanu technicznego cystern służących do
ich przewozu lub w wyniku wypadków drogowych i katastrof. Transport tych materiałów odbywa
się na prawie wszystkich odcinkach dróg krajowych i autostrad przebiegających przez
województwo, także powiat oraz większości linii kolejowych.
Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu
materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane
przez policję, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego
i Inspekcji Ochrony Środowiska.
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2.3.8 Odnawialne źródła energii
Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie zasobów energetycznych, prócz podstawowego
celu – poprawy stanu środowiska, ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Zakłada się, że największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych
może być rolnictwo, mieszkalnictwo i komunikacja. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku
wskazała docelowe udziały energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, i tak do roku 2010 –
7,5% oraz 2020 – 14% w bilansie energii pierwotnej stanowić ma energia odnawialna.

Energia geotermalna.
Do zasadniczych cech zasobów geotermalnych decydujących o atrakcyjności ich wykorzystania
w kraju zaliczyć można: odnawialność, niezależność od zmiennych warunków klimatycznych
i pogodowych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne (do
kilkudziesięciu MWt z jednego otworu). Wykorzystanie do celów grzewczych wód termalnych
o niskich temperatury, wymaga zastosowania pomp ciepła (wysoko nakładowych urządzeń),
a także współpracy z kotłowniami konwencjonalnymi dla dogrzewania wody sieciowej przy
niskich temperaturach zewnętrznych. Natomiast wody te mogą być wykorzystane bezpośrednio
w ogrodnictwie, rekreacji, lecznictwie i hodowli.
Wody geotermalne w województwie łódzkim występują w czterech okręgach:
 grudziądzko – warszawskim,
 szczecińsko – łódzkim,
 przedsudecko – północnoświętokrzyskim,
 sudecko – świętokrzyski.
Za najbardziej perspektywiczne obszary występowania wód termalnych uważa się piaskowce
dolnej jury i dolnej kredy. Poniższa przedstawia zasoby geotermalne na terenie województwa
łódzkiego.
Tabela 13 Zasoby geotermalne

Rodzaj zbiornika

Głębokość występowania [m Ilość energii ppt]
PJ

Kreda

100 ÷ 1000

19250

Jura

800 ÷ 2800

46733

Trias

2200 ÷ 5100

23006

Wysad solny Rogóźno
300 ÷ 6000
1675
Źródło: „Program Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Suplement dla województwa
łódzkiego (Koncepcja Programu), CZR, Łódź 2008r.
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Energia geotermalna to również energia jaką można czerpać z gruntu poprzez instalację
gruntowych pomp ciepła.
Energia słoneczna.
W województwie łódzkim generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii
promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na terenie całego
województwa na płaszczyznę poziomą wynosi ok. 962

kWh/m2, natomiast średnie

usłonecznienie wynosi 1 600 godzin na rok.
Uwzględniając trendy europejskie oraz uwarunkowania województwa łódzkiego (na obszarze
całego województwa możliwe na takim samym poziomie) duże szanse rozwoju ma energetyka
oparta o źródła wykorzystujące energię słoneczną, głównie do celów grzewczych (niska
efektywności kosztowa w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej), ale również i do celów
produkcji energii elektrycznej.
Energia słoneczna wykorzystywana jest w głównej mierze przez indywidualnych inwestorów.
Natomiast coraz częściej w tego rodzaju źródła inwestują samorządy lokalne (np. budowa
kolektorów słonecznych w celach grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody).
Poniże podano przykłady funkcjonowania na terenie gminy Koluszki instalacji wykorzystujących
energię słoneczną:
Energia spadku wód.
Rozwój energetyki wodnej (wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z przetwarzania
energii zawartej w przepływającej rzece czy zbiorniku wodnym) pomimo istniejących tradycji
będzie miał mniejsze znaczenie ze względu na niezbyt korzystne warunki.
W związku z położeniem na głównym dziale wód Wisły i Odry oraz biorąc pod uwagę ogólną
powierzchnię wód powierzchniowych województwo łódzkie jest ubogie w wody powierzchniowe.
Sieć rzeczna charakteryzuje się dużą ilością cieków o małych przepływach oraz dwiema dużymi
rzekami Wartą i Pilicą. Pomimo niezbyt korzystnych warunków do rozwoju energetyki wodnej,
na terenie województwa działa kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych.

Energia wiatru.
Wiatr to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Prędkość wiatru, czyli
przemieszczania się mas powietrza, zawiera w sobie ogromny ładunek energii, który
praktycznie jest niewyczerpywalny. Z 1 km2 powierzchni ziemi, nawet przy mało sprzyjających
warunkach wietrznych (roczna średnia prędkość 4-5 m/s), można uzyskać średnią moc około
250-750 kW i odpowiednio – średnią roczną produkcję energii od 500 MWh do 1 600 MWh.
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Elektrownia o mocy 1 MW potrzebuje ok. 1 ha powierzchni ziemi. Województwo łódzkie jest
uważane za zasobne w wiatr. Ocenia się, że średnioroczna prędkość wiatru na większej części
województwa wynosi ok. 10 m/s (strefa korzystna), a północna część województwa stanowi
strefę bardzo korzystną (prędkość wiatru powyżej 10 m/s).
Energia wiatrowa może zostać wykorzystana na terenie całego województwa, ze wskazaniem
na jego północną cześć (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki, brzeziński, zgierski
i poddębicki).
Rysunek 6 Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski (według Ośrodka Meteorologii
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prof. Halina Lorenc).
Biogaz

Rysunek 6 Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski (według Ośrodka Meteorologii
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prof. Halina Lorenc).
Biogaz
Biogaz powstaje w procesie fermentacji odpadów organicznych. Wykorzystywany do celów
energetycznych powstaje w wyniku fermentacji:
 odpadów organicznych na składowiskach odpadów,
 odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych,
 osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.
Proces fermentacji można prowadzić również w innych miejscach, wyspecjalizowanych
instalacjach np.: zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Wyróżnia się : biogaz składowiskowy, biogaz rolniczy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków.
Biogaz składowiskowy – w warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może
powstać około 400-500 m3 gazu składowiskowego. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie
odpady organiczne ulegają pełnemu rozkładowi, a przebieg fermentacji zależy od szeregu
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czynników. Dlatego też przyjmuje się, że z jednej tony odpadów można pozyskać maksymalnie
do 200 m3 gazu składowiskowego.
Biogazownie rolnicze – w gospodarstwach hodowlanych powstają znaczne ilości produktów
ubocznych, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu. Z 1 m 3 płynnych odchodów
można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1 m3 obornika – 30 m3 biogazu, o wartości
energetycznej ok. 23 MJ/m3. W praktyce instalacje do pozyskania biogazu mają szanse
powstać tylko w dużych gospodarstwach hodowlanych.
Celem przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne, jest
utworzenie do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie, wykorzystującej
biomasę pochodzenia rolniczego.
Możliwość rozwoju biogazowni istnieje w większości gmin województwa łódzkiego. Przewiduje
się użyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy, zawartej w różnego rodzaju odpadach
przemysłowych i komunalnych, także spoza produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Biogaz z oczyszczalni ścieków – standardowo z 1m3 osadu (4-5% suchej masy) można uzyskać
10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu. Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej
dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich
oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ze
względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione tylko
na większych oczyszczalniach ścieków (przyjmujących średnio ponad 8 000-10 000 m3/dobę).

Biomasa
Z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5
ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania do powietrza atmosferycznego wprowadzane są
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren oraz znaczne ilości pyłów, które
powodują pogorszenie jakości powietrza. Dlatego też takie paliwa mogą być stosowane
wyłącznie na obszarach stref, w których nie występują przekroczenia norm jakości powietrza..
Przyjmuje się, że ilość CO2 powstałego przy spalaniu biomasy jest równa ilości CO2, którą
rośliny pochłaniają podczas swojego wzrostu, w związku z czym jego ilość w atmosferze nie
zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy
przy spalaniu gorszych gatunków węgla sięga nawet 20%. Obecnie w Polsce wykorzystywana
w przemyśle energetycznym biomasa pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: rolnictwa
i leśnictwa. Głównym źródłem biomasy są odpady drzewne i słoma.
Część odpadów drzewnych wykorzystuje się w miejscu ich powstawania (przemysł drzewny),
głównie do produkcji ciepła lub pary użytkowanej w procesach technologicznych.
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Różnorodność materiału wyjściowego i konieczność dostosowania technologii oraz mocy
powoduje, iż biopaliwa wykorzystywane są w różnej postaci. Drewno w postaci kawałkowej,
rozdrobnionej (zrębków, ścinków, wiórów, trocin, pyłu drzewnego) oraz skompaktowanej
(brykietów, peletów). Słoma i pozostałe biopaliwa z roślin niezdrewniałych są wykorzystywane
w postaci sprasowanych kostek i balotów, sieczki, jak też brykietów i peletów.
Obecnie potencjał biomasy związany jest z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz odpadów
drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej
produkcji rolnej i drzewnej. Jednak rozwój energetycznego wykorzystania biomasy może
powodować wyczerpanie się potencjału biomasy odpadowej, a wówczas przewiduje się
intensywny rozwój upraw szybko rosnących roślin na cele energetyczne (zakładanie plantacji
roślin energetycznych – uprawy szybkorosnących drzew i traw).
Potencjał energetyczny biomasy można podzielić na dwie grupy:
 plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza,
rzepak, ziemniaki, wierzba krzewiasta),
 organiczne pozostałości i odpady, w tym pozostałości roślin uprawnych.
Przemysłowo – rolniczy charakter województwa wskazuje, że wykorzystanie biomasy typu
słoma i uprawa, np. wierzby energetycznej może być na podobnym poziomie w obrębie całego
województwa.
Ograniczenia dla rozwoju OZE, które wynikają z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.
Głównym ograniczeniem w rozwoju OZE w zakresie energetyki wiatrowej i wodnej są
wymagania wynikające z regulacji prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach
sieci Natura 2000. Dotyczy to zwłaszcza wpływu energetyki wiatrowej na siedliska i szlaki
migracji ptaków chronionych obszarami wyznaczonymi wg Dyrektywy Ptasiej. Istotne znaczenie
mają tez ograniczenia dla budowy elektrowni wodnych ze względu na środowisko bytowania
wędrownych ryb dwuśrodowiskowych.
W ostatnim okresie nastąpił wzrost wykorzystania biomasy na cele energetyczne w procesach
współspalania biomasy w dużych kotłach energetycznych. Problem przy współspalaniu może
stanowić ograniczona dostępność paliwa. Ponadto należy podkreślić, że ze względów
ekologicznych, biomasa nie powinna być transportowana na dalekie odległości.
W odniesieniu do pozostałych rodzajów OZE (energia słoneczna i geotermia) względy
środowiskowe nie stanowią bariery ich rozwoju.
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Rysunek 7 Występowanie wód termalnych w Polsce (wg Płochniewski, 1994; wersja
uproszczona z uzupełnieniami autorów)
Zgodnie z danymi IMGW (badania wieloletnie), średnia prędkość wiatru w okolicach Łodzi
wynosi 2,9 m/s, nasłonecznienie 1668 godzin w roku, natomiast średnie zachmurzenie – 5,2
oktana (0 oktanów – bezchmurnie, 8 oktanów – zachmurzenie całkowite). Możliwości
wykorzystania energii słonecznej są, jak na warunki polskie, przeciętne. Oznacza to, że w pełni
racjonalne jest np. instalowanie indywidualnych kolektorów słonecznych uzupełniających
systemy grzewcze w zabudowie indywidualnej. W związku z szybkim postępem technicznym w
zakresie wykorzystania energii słonecznej można uznać, że ten kierunek ma w powiecie
perspektywy rozwoju i może w przyszłości (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
stanowić istotny element systemu zaopatrywania gospodarstw domowych w energię.
Poważne znaczenie może w najbliższych latach uzyskać wprowadzenie upraw roślin
energetycznych. Uwarunkowania gruntowo-wodne umożliwiają wykorzystanie szybkorosnących
odmian wierzby, topól lub trzciny.
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Rysunek 8 Lokalizacja instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na
terenie województwa łódzkiego (źródło: Urząd Regulacji Energetyki, Mapa odnawialnych
źródeł energii)
Tabela 14 Źródła energii odnawialnej zainstalowane w Gminie Miasto Zgierz (stan na
31.12.2010r . – Źródło – URE)
Typ instalacji

Ilość
instalacji

Moc[MW]

Gmina miasto Zgierz
Realizujące technologię współspalania
1
(paliwa kopalne + biomasa)
2.4

-

Infrastruktura techniczna

2.4.1 Zaopatrzenie w wodę
Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. istnieje od 1999 r. Jest właścicielem
systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie Zgierza, w którego skład wchodzą:
 ujęcia wody,
 stacja uzdatniania wody,
 sieć wodociągowa,
 sieć kanalizacji sanitarnej,
 oczyszczalnia ścieków
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 stacja zlewna ścieków dowożonych.
Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza oraz zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy Zgierz.
Wody ujmowane do uzdatniania należą do IV klasy jakości wód podziemnych – wody
niezadowalającej jakości (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych), przede wszystkim
ze względu na podwyższone stężenia żelaza i manganu.
Woda po uzdatnieniu na stacji wodociągowej spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)
w zakresie wszystkich wskaźników.
Stacja uzdatniania zasilana jest wodą podziemną z czterech studni ujmujących wodonośny
poziom czwartorzędu i pięciu studni ujmujących wodonośny poziom kredy górnej.
Pompy głębinowe pracujące indywidualnie lub w różnych konfiguracjach, podają wodę poprzez
stację uzdatniania do czterech terenowych zbiorników magazynowych, skąd jest ona tłoczona
pompami drugiego stopnia do miejskiej sieci wodociągowej.
Technologia uzdatniania polega na aeracji, filtracji i dezynfekcji wody. W celu wspomagania
usuwania mętności wody i koagulacji związków żelaza. dodawany jest koagulant w postaci
roztworu chlorku poliglinu.
Napowietrzanie wody odbywa się poprzez dwa aeratory centralne o średnicy Da = 1600 mm,
a filtracja na pięciu filtrach ciśnieniowych poziomych. W 2009 roku wprowadzono system ciągłej
dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. Dwutlenek chloru ma wysokie właściwości dezynfekcyjne
i utleniające. Duże znaczenie ma również fakt, iż nie powoduje on zmiany smaku i zapachu
wody.
Zgierz zaopatrywany jest w wodę poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 178 km.
2009

2010

2011

2 959 544,0

2 915 495,0

2 815 129,0

21 060,0

26 260,0

28 880,0

Ilość wody wtłoczonej do sieci w m3

2 896 144,0

2 856 479,0

2 770 189,0

Ilość wody sprzedanej w m3

2 351 934,4

2 246 599,4

2 171 639,3

544 209,6

609 879,6

598 549,7

Łączne wydobycie wody ze studni w
m3
Zużycie wody do celów
technologicznych w m3

Różnica pomiędzy ilością wody
wtłoczonej a sprzedanej za dany rok
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w m3
Woda zużyta na płukanie sieci
i utracona przy awariach w m3
Strata procentowa wody na sieci
wodociągowej

34 900,0

24 980,0

34 370,0

17,59%

20,48%

20,37%

0,688

0,618

0,593

Średni "e" za dany rok kWh/m3

Rysunek 9 Pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w powiatach
województwa łódzkiego w roku 2011 (źródło: US w Łodzi)

2.4.2 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków
Zgierz na początku XXI wieku posiadał tylko około 90 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Dzięki realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków” dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w roku 2011 długość sieci
kanalizacji sanitarnej wzrosła do 180 km. Wzrosła też ilość przepompowni ścieków z 2 do 18.
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana została głównie na terenach osiedli domów
jednorodzinnych położonych na obrzeżach miasta. W ramach Projektu modernizacji podlegały
też kanały sanitarne położone w centrum miasta, w najgorszym stanie technicznym.
Ścieki z nieskanalizowanych posesji dowożone są do Stacji Zlewnej Ścieków Dowożonych
położonej przy oczyszczalni ścieków w Zgierzu.
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w zachodniej części Zgierza, nad rzeką Bzurą. Jest
to 21 kilometr biegu rzeki o stosunkowo niskim przepływie własnym wód.
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W 1992 roku Miasto Zgierz podjęło decyzję o wspólnej z ZPB „Boruta” budowie oczyszczalni
ścieków komunalno-przemysłowych na miejscu podczyszczalni ścieków przemysłowych
należącej do ZPB „Boruta”. Budowę oczyszczalni zakończono w roku 1998.
Na oczyszczalni ścieków w Zgierzu oczyszczane są ścieki z miasta Zgierz, w tym ścieki
z terenu Parku Przemysłowego Boruta.
Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków
z mechaniczno - chemiczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Zgierzu, z 2011 roku,
wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Pozwolenie wodnoprawne zezwala na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechanicznochemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zgierzu, zgodnie z aktualnym obciążeniem
oczyszczalni wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców za 2003 r. równą 76000 RLM do
rzeki Bzury w ilości:
 Qśrd 18 000 m3/d
 Qmax.d 50 000 m3/d
pod warunkiem, że stan i skład odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczał wartości
parametrów wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym przedstawionych w tabeli poniżej.
Parametr

Wartość

BZT5

15 mg O2/l

CHZTCR

125 mg O2/l

Zawiesiny ogólne

35 mg/l

Azot ogólny

10 mg N/l

Fosfor ogólny

1 mg P/l

Chrom ogólny

0,50 mg Cr/l

Miedź

0,50 mg Cu/l

Żelazo

10 mg Fe/l

Cynk

2 mg Zn/l

Średnia dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, wg danych za 2011 rok, wynosi
12 128 m3/d.
W czasie deszczy nawalnych lub intensywnych roztopów dopływa ścieków więcej o 10 - 70 %
niż w okresach suchych. Wynika to z faktu odprowadzania wód opadowych ze Zgierza do
kanalizacji sanitarnej, a także z dopływu znaczących ilości wód infiltracyjnych.
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Kraty są pierwszym elementem oczyszczania ścieków. Zastosowano dwie równolegle pracujące
kraty czyszczone mechanicznie. Za każdą kratą mechaniczną zastosowano kratę płaską
czyszczoną ręcznie.
Dalej ścieki przepływają do komory mokrej przepompowni ścieków komunalnych i stąd
przepompowywane są do piaskowników radialnych, które usuwają ze ścieków zawiesinę
mineralną.
Ścieki miejskie po piaskownikach Geigera kierowane są do neutralizatora wtórnego. Obecnie
wyłączony jest z eksploatacji ciąg wstępnego oczyszczania ścieków miejskich składający się
z fermentera – zbiornika reakcji, dwóch osadników radialnych oraz przepompowni osadów
wstępnych.
Obecnie neutralizator wtórny pełni dodatkową funkcję, są w nim generowane Lotne Kwasy
Tłuszczowe w wyniku fermentacji kwaśnej.
Następnie ścieki przepływają do komory rozdziału i stamtąd są kierowane do jednego, bądź
drugiego reaktora biologicznego. Tutaj też dopływa osad czynny recyrkulowany zawrócony po
osadnikach wtórnych.
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Kolejnym elementem ciągu technologicznego są dwa reaktory biologiczne Bardenpho. Reaktory
pracują wymiennie.
Prowadzony jest w nich pięciostopniowy proces z komorami: defosfatacji KDF, denitryfikacji
pierwszej KD1, nitryfikacji pierwszej KN1, denitryfikacji drugiej KD2, nitryfikacji drugiej KN2,
z układem recyrkulacji wewnętrznej skierowanym do drugiej komory.
Po oczyszczeniu w reaktorze, ścieki zostaną skierowane do osadników wtórnych, a później do
odbiornika.
Osad nadmierny jest odwadniany na prasie taśmowej, higienizowany i wywożony na
składowisko osadu.
W budynku odwadniania są dwie niezależne linie do odwadniania i higienizacji osadu. Osad
podawany jest na prasę rurociągami osadu przez istniejące pompy w pompowni osadu
zagęszczonego.
Ilość ścieków dopływających do Oczyszczalni (bez utylizacji odpadów płynnych), zafakturowanych
oraz ich różnica w latach 2009 - 2011
Tysiące m3
4500
4061
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2068
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2044
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1500

37,3%

49,1%

50,6%
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1215

500

0
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Ścieki dopływające

Łączna ilość ścieków dopływających do
oczyszczalni w m

3

Łączna ilość skratek w Mg
Ilość ścieków zafakturowanych w m

3

Różnica ilości ścieków dopływających
i zafakturowanych w m

3

Ilość ścieków niezafakturowanych w %
Średni "e" kWh/m

3

Ścieki zafakturowane

2011

Lata

Różnica

2009 rok

2010 rok

2011 rok

3 901 258,0

4 060 833,0

3 258 192,0

280,0

238,0

231,2

2 164 194,7

2 081 304,1

2 049 714,1

1 737 063,3

1 979 528,9

1 208 478,0

44,53%

48,75%

37,09%

0,808

0,849

1,125
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2.4.3 Infrastruktura energetyczna
Z dniem 24 listopada 2008 roku Elektrociepłownia Zgierz uzyskała Decyzje Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki rozszerzające dotychczas posiadane koncesje na wytwarzanie ciepła
i energii elektrycznej o współspalanie biomasy. Obowiązujące prawo stymuluje zastępowanie
części paliwa kopalnego biomasą, czyli paliwem pochodzenia roślinnego, w kotłach
energetycznych. Energia elektryczna pochodząca ze współspalania biomasy z węglem
uznawana jest jako energia „zielona” z tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE).
Działania Elektrociepłowni Zgierz w dziedzinie ochrony środowiska oparte są na tzw. zasadzie
zrównoważonego
ekologicznych

rozwoju,
i

a

więc

społecznych.

równorzędnym

Podstawowym

traktowaniu

elementem

racji

ekonomicznych,

polityki

środowiskowej

Elektrociepłowni Zgierz jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, zmniejszanie presji na
środowisko poprzez odzysk energii i wody oraz działania mające na celu gospodarcze
wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska Spółka stara się podejmować już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć
w oparciu o posiadaną wiedzę, procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz
monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć.
Podstawę korzystania ze środowiska przez Elektrociepłownię Zgierz stanowią decyzje
administracyjne i umowy cywilno-prawne. Kluczowym dokumentem dla jej działalności w tym
zakresie jest Decyzja Wojewody Łódzkiego nr PZ/32 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie
pozwolenia zintegrowanego oraz Decyzja Nr PZ/94 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego.
Oddział Elektrociepłownia Zgierz Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako
wytwórca i przedsiębiorstwo obrotu zabezpiecza dostawy energii elektrycznej dla odbiorców
usytuowanych na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz i dostarcza ją za pomocą
własnych sieci dystrybucyjnych. Sieci wewnętrzne to sieci kablowe SN z izolowanym punktem
zerowym oraz układ podstacji terenowych 6/04kV.
Elektrociepłownia Zgierz zabezpiecza dostawy energii cieplnej dla odbiorców usytuowanych na
terenie „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” za pomocą własnych sieci ciepłowniczych:


sieć nr 1, w której nośnikiem ciepła jest para o maksymalnej temperaturze zasilania
220oC i maksymalnym ciśnieniu 0,6 MPa,



sieć nr 2, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania
i powrotu 135oC / 70oC i maksymalnym ciśnieniu 0,85 MPa.

Spółka sprzedaje również energię cieplną bezpośrednio z własnego źródła ciepła do miejskiej
sieci ciepłowniczej.
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Podział odbiorców na grupy dokonany został zgodnie w zależności od rodzaju nośnika i od
miejsca dostarczania ciepła.
Grupy odbiorców:
WGZ
Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła
ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanego.
WGP
Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane ze źródła ciepła stanowiącego własność
sprzedawcy i przez niego eksploatowanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą, stanowiącą
własność sprzedawcy i przez niego eksploatowaną. Węzły cieplne są własnością odbiorców
i są przez nich eksploatowane.
PZ 0,6
Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane w postaci pary o ciśnieniu maksymalnym 0,6
MPa bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego
eksploatowanego.
P 0,6
Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane ze źródła ciepła stanowiącego własność
sprzedawcy i przez niego eksploatowanego poprzez parową sieć ciepłowniczą o ciśnieniu
maksymalnym 0,6 MPa, stanowiącą własność sprzedawcy i przez niego eksploatowaną.
Węzły cieplne są własnością odbiorców i są przez nich eksploatowane.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania
energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. w roku 2012
Lp.

Źródło energii

1.

Odnawialne źródła energii w tym: biomasa

Udział procentowy [%]
3,12
3,12

2.

Węgiel kamienny

24,02

3.

Węgiel brunatny

69,29

4.

Gaz ziemny

3,25

5.

Inne

0,32

RAZEM

100,00

Elektrociepłownia Zgierz pobiera wodę z własnego ujęcia – studni dolnokredowej oraz od
innych podmiotów gospodarczych. Woda wykorzystywana jest głównie do celów kotłowych,

Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o.

1632/P/2013

str 61

chłodniczych i ciepłowniczych. Spółka stara się prowadzić efektywną gospodarkę wodą. Aby
ograniczyć pobór wody stosuje się zamknięty układ chłodzenia z wykorzystaniem chłodni
wentylatorowych. Hydrotransport odpadów paleniskowych, wykorzystywany jedynie podczas
pracy rezerwowego kotła pyłowego, również jest układem zamkniętym. Pobór wody z własnej
studni, odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym i podlega
bieżącej ewidencji w zakresie ilości pobieranej wody, regularnie prowadzonych pomiarów
statycznego i dynamicznego lustra wody oraz wyników badań jej jakości. W zakresie gospodarki
ściekowej Elektrociepłownia Zgierz współpracuje na mocy umowy cywilno-prawnej ze spółką
komunalną „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., która prowadzi m.in. miejską
oczyszczalnią ścieków.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw w kotłach energetycznych.
Elektrociepłownia Zgierz monitoruje wielkość emisji wykonując cykliczne, okresowe pomiary
emisji gazów i pyłów do powietrza. Obowiązujące w tym zakresie standardy emisji nie są
przekraczane, co potwierdzają uzyskiwane wyniki pomiarów. W trosce o środowisko
przeprowadzona została modernizacja elektrofiltru kotła OF-100. Dzięki temu Oddział
dysponuje urządzeniem redukującym emisję pyłów do powietrza do stężeń znacznie
mniejszych niż obecnie obowiązujące standardy. Dzięki wykorzystaniu techniki spalania paliw
w złożu fluidalnym Elektrociepłownia Zgierz znacznie zmniejszyła emisję tlenków azotu,
a poprzez spalanie nisko zasiarczonych paliw oraz w razie konieczności stosowanie sorbentu
wiążącego siarkę, zmniejszyła emisję do powietrza SO2.
31 maja 2008 r. zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: Modernizacja
elektrofiltru z suchym odpopielaniem kotła OF-100 w Energetyka Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.
Tereny zlokalizowane przy liniach 220 i 400 kV stanowią obszary największego zagrożenia
promieniowaniem jonizującym i wzdłuż tras tych linii występują strefy ochronne o szerokościach
90 i 60 m, w obrębie których nie może być lokalizowana zabudowa przeznaczona dla stałego
pobytu człowieka.
Linie elektromagnetyczne 400 kV i/lub linie 220 kV przebiegają przez całe miasto. Z tego
względu, miasto ma na swoim obszarze strefy ochronne oraz strefy ograniczonego
użytkowania, które muszą zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Miasto jest zelektryfikowane w 100%.
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2.4.4 Ciepłownictwo
Na terenie Gminy Miasto Zgierz zbiorcze sieci grzewcze oparte o lokalne kotłownie są
zrealizowane wyłącznie w większych skupiskach ludności (osiedla) oraz dla potrzeb budynków
użyteczności publicznej. Większość domostw na terenie miasta jest ogrzewana indywidualnie głównie poprzez ogrzewanie piecowe z użyciem węgla, co jest źródłem niskiej emisji
i zanieczyszczenia

powietrza

wmieście.

Coraz

częściej

stosowane

jest

ogrzewanie

z wykorzystaniem gazu ziemnego. Barierą na drodze do jego upowszechnienia jest jednak
koszt – mimo znacznego stopnia zgazyfikowania powiatu, znaczna część ludności nadal
korzysta z tradycyjnego paliwa węglowego (często niskiej jakości), spotyka się również
przypadki spalania odpadów. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około
10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.
Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi 33 142 m, a ilość węzłów to 291 (w tym 31
grupowych).

2.4.5 Gazownictwo
Na terenie Gminy Miasto Zgierz zaopatrzenie w gaz realizowane jest w oparciu o gaz
przewodowy i gaz płynny z butli (propan-butan).
Stopień gazyfikacji miasta ocenia się na zadowalający.
Na koniec roku 2011 65,4 % ogółu ludności miasta korzystała z instalacji gazowej (źródło: GUS
2012).

2.4.6 Sieć drogowa
Układ drogowy Gminy Miasto Zgierza tworzą drogi publiczne: krajowe, powiatowe i gminne.
Ponadto na obszarze miasta występują drogi gospodarcze i obsługujące tereny zabudowy.
Drogi krajowe (w Zgierzu długość 13,737 km):
 Droga nr 91 (dawna „1”), w Zgierzu przebiega ul. Armii Krajowej, ul. Ozorkowską – długość
6,386 km;
 Droga nr 71, w Zgierzu przebiega ul. Krótką, ul. 3 Maja, ul. Sieradzką – długość 7,351 km.
Drogi wojewódzkie:
 Droga nr 702, w Zgierzu przebiega ul. Piątkowską – długość 2,872 km.
Drogi powiatowe, w Zgierzu:

Lp.

Numer drogi

Przebieg drogi

1

5106 E

ul. Piłsudskiego – ul. Szczawińska

2

5136 E

ul. Wiosny Ludów
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3

5102 E

ul. Konstantynowska

4

5157 E

ul. Gałczyńskiego - ul. Musierowicza

5

5158 E

ul. Kasprowicza – ul. Przemysłowa

6

5141 E

ul. Łęczycka – P. Skargi – ul. Parzęczewska

7

5160 E

ul. Chełmska – ul. Łagiewnicka

8

5159 E

ul. Mielczarskiego – ul. Kuropatwińskiej

9

5155 E

ul. Targowa

10

5153 E

ul. Skwarna

11

5152 E

ul. Urocza

12

5102 E

Rondo Sybiraków

w/w

dróg

podstawową

sieć

zapewniającą

bezpośrednią

obsługę

terenów

zainwestowanych oraz powiązanie z drogami wyższych klas zapewniają drogi gminne.
Generalnie posiadają one jezdnie dwupasmowe o nawierzchni w większości bitumicznej,
a także tłuczniowe, żwirowe i gruntowe.
Według danych GUS na koniec 2011 roku, długość dróg publicznych o twardej nawierzchni
wyniosła w powiecie zgierskim:
powiatowych – 364,3 km (w tym o nawierzchni ulepszonej – 364,3 km);
gminnych – 487,2 km (w tym o nawierzchni ulepszonej – 452,5 km).
W odniesieniu do obecnych wymogów technicznych, wzrostu ruchu drogowego i gabarytów
pojazdów posiadają one często zbyt niskie parametry i zły stan nawierzchni. Większość dróg
posiada zbyt wąskie jezdnie oraz nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym.
Działania dostosowujące układ komunikacyjny dróg do wymagań struktury drogowej wyższego
stopnia uzależnione są od decydentów zarządzających drogami wyższych kategorii oraz
samorządów lokalnych i aktywności gospodarczej miejscowych inwestorów.
Korzyści dla Gminy Miasto Zgierz z tytułu przebiegu autostrady A-1 można oceniać
w kontekście strategicznego położenia w centrum kraju. Sytuacja ta powinna wpłynąć na lepsze
skomunikowanie z Polską i z Europą. Poprzez modernizację istniejącego układu drogowego
może nastąpić lepsza obsługa komunikacyjna obszaru miasta oraz dostępność komunikacyjna
z układami zewnętrznymi, które stanowią autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Droga ekspresowa S14, polska droga ekspresowa, tzw. Zachodnia Obwodnica Łodzi –
w przyszłości połączy autostradę A2 (węzeł Emilia) z drogą ekspresową S8 (węzeł Róża)
biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic. Łączna długość ok. 41
km.

W

całości

przebiegać

będzie

w

województwie

Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów i Pabianice.

łódzkim

na

obszarze

gmin:
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Droga ekspresowa S 14 przebiegać będzie od autostrady A-2 do drogi ekspresowej S-8. Trasa
S 14 znajdzie się w granicach Zgierza i zlokalizowana zostanie w rejonie Proboszczewic,
Osiedla 650-lecia oraz Piaskowic – Boruty.
Poprzez drogę S 14 powiązanie z miastem uzyska także droga ekspresowa S 8, której przebieg
odbywać się będzie od strony Pabianic i południa Łodzi i połączy się ona z autostradą A-1.
Zrealizowanie dogi ekspresowej S 14 jako zachodniego obejścia miasta, w istotny sposób
wpłynie na usprawnienie funkcjonowania układu miejskiego. W obecnej chwili przecięcie dróg
krajowych w centrum miasta powoduje wzrost zagrożenia emisją hałasu oraz emisją pyłów
i gazów do powietrza w tym rejonie.
Realizacja drogi ekspresowej S 14 w granicach Zgierza wpłynąć może w istotny sposób na stan
jego środowiska naturalnego. Największe przekształcenia środowiska obejmą teren zajmowany
przez pasy jezdne, pobocza wraz z urządzeniami odwadniającymi. Jest to obszar trwałej
i nieodwracalnej degradacji zasobów przyrodniczych (przede wszystkim gleb, surowców
mineralnych, form rzeźby terenu, lasów).
Obszary po obu stronach pasa drogowego są strefami pośredniego, potencjalnego zagrożenia
i obniżenia wartości przyrodniczych (zmniejszenie potencjału produkcyjnego gruntów rolnych
i leśnych). Ponadto w obrębie tego obszaru wyodrębnić można znajdujące się po obu stronach
jezdni strefy bezpośredniego oddziaływania negatywnych skutków dla środowiska będące
szczególnie narażone na wystąpienie skażenia gleb, niekorzystnych zmian w zasobach leśnych
oraz deformacji form rzeźby terenu. Obszar ten może również zostać przekształcony na skutek
robót prowadzonych przy budowie drogi.
Droga ekspresowa S 14 przebiegać będzie po wschodnich obrzeżach lasu Krogulec.
Aby zminimalizować negatywne skutki tej drogi na środowisko powinny zostać podjęte pewne
działania ochronne. Należy nimi objąć osiedle 650-lecia i dla ochrony tego terenu przed
ponadnormatywnym hałasem, którego źródło stanowić będzie użytkowana droga S 14 winna
powstać strefa zieleni izolacyjnej w miejscu likwidowanych ogrodów działkowych. Z uwagi na
brak miejsca dla stworzenia odpowiednio szerokiej strefy izolacyjnej należy ją wesprzeć
parawanem przeciwakustycznym.
Powinno zostać zabezpieczone także bezkolizyjne przejście trasy S14 przez dolinę Bzury
(estakada). Dolina Bzury jako główny korytarz ekologiczny nie powinna być przedzielona drogą
biegnącą w poziomie terenu.
Projektowana trasa S 14 przebiegać ma przez sam środek dużego złoża glinopirytu
w Piaskowicach, dlatego też jej realizacja powinna być koordynowana z okresem i zasięgiem
przestrzennym ewentualnej eksploatacji tych złóż.
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Przy realizacji trasy należy zwrócić szczególna uwagę na włączony do Systemu Ekologicznego
jako istotny ciąg lokalny ciek bez nazwy w rejonie Sokołowa. Trasa powinna w tym obszarze
bezkolizyjnie przechodzić nad doliną.
Wreszcie istotne znaczenie na fakt lokalizacji trasy S 14 w kompleksie leśnym Chełmy. Z uwagi
na wpływ jaki może to mieć na stan drzewostanu, gleb i cieków wodnych, przedmiotem
szczególnej troski wino być ograniczenie zrębów drzewostanu w otoczeniu trasy, a wszelkie
niezbędne dla budowy drogi składowiska materiału i lokalizacje baz powinny być umiejscowione
poza kompleksem leśnym.

2.4.7 Infrastruktura komunikacyjna
Obsługę komunikacyjną zbiorową miasta w zakresie przewozu osób zapewnia zakład
budżetowy Gminy Miasto Zgierz pn. Miejskie Usługi Komunikacyjne (autobusową i tramwajową)
oraz prywatni przewoźnicy (szczególnie na trasie dojazdu do Łodzi). Generalnie linie PKS
przebiegają drogami krajowymi, wojewódzkimi i niektórymi powiatowymi.
W zakresie powiązań wewnętrznych, sieć drogowa jest wystarczająco gęsta. Wszystkie punkty
miejscowości są obsłużone komunikacyjnie, mają połączenia ze sobą. Większość dróg wymaga
jednak obecnie modernizacji bądź przebudowy, szczególnie w zakresie szerokości jezdni
i wzmocnienia nawierzchni. Dotyczy to wszystkich rodzajów dróg w mieście.
Wąskie korytarze komunikacyjne są problemem powszechnym i stanowią pewne ograniczenie
w połączeniach komunikacyjnych. Dochodzi do tego dodatkowo tendencja obustronnego
zabudowywania terenów leżących wzdłuż szlaków komunikacyjnych, często w bliskiej
odległości od jezdni, co jeszcze bardziej utrudnia warunki jazdy lub przewozu stwarzając
również niebezpieczeństwo wypadków.
W sytuacji niedostatku danych monitoringowych trudno jednoznacznie udokumentować wpływ
niedomagań infrastruktury komunikacyjnej na stan środowiska miasta. Opisane wyżej
uwarunkowania upoważniają jednak do następujących stwierdzeń:
 przebieg wąskich korytarzy komunikacyjnych w sąsiedztwie zabudowy, a przy tym ich
nienajlepszy stan techniczny, to przyczyna znaczących uciążliwości akustycznych;
 znaczny udział dwutlenku azotu w powietrzu na terenie miasta świadczy o istotnym
udziale komunikacji drogowej w generowaniu zanieczyszczeń;
 w miarę porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta, jako istotne zaczną być
postrzegane zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych (niewielkich cieków)
zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych odprowadzanych z dróg.
O ile uciążliwości środowiskowe ze strony infrastruktury kolejowej mają tendencję spadkową,
o tyle uciążliwości związane z funkcjonowaniem sieci drogowej mogą być ograniczone pod
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warunkiem poprawy stanu technicznego dróg, rozbudowy systemów komunikacji publicznej
oraz bezwzględnej eliminacji pojazdów nie spełniających wymogów technicznych.

2.4.8 Linie kolejowe
Przez teren miasta Zgierza przebiegają następujące linie kolejowe:
 linia kolejowa 15 : Bednary – Łódź Kaliska (linia pierwszorzędna, normalnotorowa),
 linia kolejowa 16 : Łódź Widzew – Kutno (linia pierwszorzędna, normalnotorowa).
Linia kolejowa 15 o długości 68,285 km biegnie równolegle do drogi krajowej nr 14. W latach
2007-2011 ruch pasażerski na tej linii był zawieszony ze względu na jej zły stan techniczny
i wynikający z niego brak opłacalności uruchamiania przewozów pasażerskich. W 2011 roku,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego, odbyła się jej
modernizacja. 1 października 2011r. wznowiono ruch pasażerski. Całkowite koszty modernizacji
linii kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz (47 km) wyniosły 120 mln zł, z czego
z Funduszu Kolejowego pochodziło ok. 39 mln zł. Pozostała część - 81 mln zł pochodziła
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Modernizacja zakładała
przywrócenie prędkości konstrukcyjnej 90 km/h dla pociągów pasażerskich, mając na celu m.in.
skrócenie czasu przejazdu pociągów pomiędzy Łowiczem a Łodzią Kaliską z około 2 godzin i 20
minut do około 1 godziny.
Zakres prac obejmował:
 kompleksową

wymianę

nawierzchni

torowej,

w

tym

wymianę

podkładów

na

strunobetonowe oraz szyn na bezstykowe z przytwierdzeniem sprężystym;
 mechaniczne czyszczenie i uzupełnienie podsypki;
 wymianę rozjazdów (12 sztuk) oraz modernizację przejazdów drogowych (43).
Standardy techniczne dla m.in. modernizacji linii kolejowych mają na celu dostosowanie
rozwiązań technicznych, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Takie podejście jest
wymuszone przez „Politykę ekologiczną państwa”.
Linia kolejowa nr 16 to linia o długości 71,027 km, łącząca stację Łódź Widzew ze stacją Kutno.

3

CELE I PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ

Zagadnienia związane z ochroną środowiska są od wielu lat nieodłącznym elementem
procesów rozwojowych Gminy Miasto Zgierz. Wymienione w tym opracowaniu cele, priorytety,
kierunki działań i zadania stanowią w znacznej mierze kontynuację oraz rozwinięcie
dotychczasowych kierunków działań realizowanych na Gminy Miasto Zgierz w latach ubiegłych,
jak również zapisanych w innych dokumentach strategicznego zarządzania.
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Cele i zadania odnoszą się do różnych dziedzin środowiska i zgodnie z układem Polityki
ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 odnoszą się do trzech
zagadnień:
 ochrona zasobów naturalnych,
 poprawa stanu środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego,
 kierunki działań systemowych.
„Strategia rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015” wyznacza cele i działania, które mają
przyczynić się do zwiększania konkurencyjności miasta i jego znaczenia w województwie
łódzkim.
Strategia ta zakłada, że oparciem dla rozwoju Zgierza ma być:
- stabilny rozwój gospodarczy miasta,
- zdrowe, kulturalne, światłe i zinformatyzowane społeczeństwo,
- czyste środowisko i racjonalnie zagospodarowana przestrzeń miasta.
Według w/w Strategii, Misja miasta Zgierza to: Stworzenie środowiska przyjaznego dla
społeczności lokalnej oraz podniesienia poziomu ich życia i funkcjonowania do standardu
europejskiego przez zapewnienie stałego, zrównoważonego rozwoju opartego na solidnej bazie
społecznej i gospodarczej.
Cele i priorytety niniejszej Strategii pokrywają się z celami i założeniami przedmiotowego
programu.
Przedstawione

poniżej

cele

i

kierunki

działań

będą

obowiązywać

w

perspektywie

krótkoterminowej - czteroletniej (lata 2013 – 2016) oraz w perspektywie długoterminowej (lata
2017-2020).
W ramach prac nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska przeprowadzono ocenę celów
strategicznych i celów operacyjnych oraz programów przyjętych w poprzednim Programie. Po
dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska na terenie miasta dokonano wyboru
najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska
i rozwiązania najistotniejszych kwestii jego ochrony.
3.1. Cele Strategiczne (główne)
 Poprawa stanu środowiska.
 Minimalizacja zagrożeń dla środowiska.
 Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców.
Na realizacje celów strategicznych składają się działania - priorytety we wszystkich
komponentach ochrony środowiska. Założenia planu zadań na lata 2013-2016 i lata 2017-2020
przeprowadzono w podziale na grupy:
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1. Ochrona powietrza atmosferycznego
2. Ochrona przed hałasem
3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
5. Gospodarka odpadami
6. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
7. Ochrona środowiska przyrodniczego
8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
9. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
10. Edukacja ekologiczna.
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz będą
prowadzone jako:
 działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorząd oraz jednostki
podległe (dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej),
 działania organizacyjne – realizowane przez samorząd oraz jednostki podlegle
i instytucje działające na terenie miasta w sektorze gospodarki komunalnej, w oświacie,
a także z organizacjami pozarządowymi.

Założenia na lata 2013-2016 (cele krótkoterminowe)
Plan działań na lata 2013-2016 zakłada realizację celów strategicznych oraz działań w zakresie
ochrony: powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb i powierzchni
ziemi, środowiska przyrodniczego, ochrony przed hałasem i przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, a także działań sprzyjających gospodarce oraz zgodnych z zasadami
ochrony środowiska.
Możliwości inwestycyjne zależą od stanu budżetu poszczególnych beneficjentów oraz od
wsparcia zewnętrznego inwestycji poprawiających stan środowiska. Dlatego też istotne
znaczenie

będzie

miało

wykorzystanie

możliwości uzyskania

środków zewnętrznych.

Równolegle do działań inwestycyjnych powinny być kontynuowane działania zwiększające
świadomość ekologiczną mieszkańców.

Perspektywiczny plan na lata 2017-2020 (cele długoterminowe)
Plan działań do roku 2020 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i działań oraz
zadań rozpoczętych we wcześniejszym okresie, czyli pracę ciągłą założeń krótkoterminowych.
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Znaczna część zadań to obecnie faza wstępna inwestycji – przygotowanie dokumentacji,
niezbędnych pozwoleń oraz zabezpieczenie środków na realizację (własnych i zewnętrznych).

3.1.1 Ochrona powietrza atmosferycznego
Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 2013-2016
i w latach kolejnych 2017-2020 dotyczą przede wszystkim przeciwdziałania niskiej emisji. Są to:
 ograniczenie emisji przemysłowej (m.in.: montowanie reduktorów emisji zanieczyszczeń,
wprowadzenie technologii czystszego spalania węgla), propagowanie nowoczesnych
technologii w przedsiębiorstwach,
 zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja
źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej, podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej, rozwój
sieci gazowej,
 modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin.
Ponadto w zakresie ochrony powietrza należy zwrócić uwagę na ekologiczne źródła energii, np.
na wykorzystanie energii słonecznej, energii wiatrowej itp. Ustawa Prawo energetyczne nakłada
na samorządy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe.
3.1.2 Ochrona przed hałasem
Podstawowym źródłem hałasu w mieście jest transport drogowy. Działania podejmowane
w celu

zmniejszenia

uciążliwości hałasu

dotyczą

modernizacji dróg (poprawa

stanu

nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a także
budowa (według potrzeb) przy uciążliwych akustycznie drogach ekranów dźwiękochłonnych.
Działania w tym zakresie powinny uwzględniać ponadto: dogodne połączenia drogowe,
bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie), eliminację zagrożeń komunikacyjnych
(w tym związanych z transportem materiałów niebezpiecznych). Działania te będą prowadzone
przez zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
W zakresie zmniejszenia hałasu przemysłowego planowane jest monitorowanie stanu
technicznego oraz zabezpieczeń urządzeń produkcyjnych, egzekwowanie montażu urządzeń
wyciszających oraz uwzględnianie zagrożeń związanych z hałasem w planach miejscowego
zagospodarowania przestrzennego.

3.1.3 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Źródłami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne są elementy sieci elekromagnetycznych
i maszty telefonii komórkowej. Przy lokalizacji kolejnych urządzeń należy poszukiwać
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niskokonfliktowych miejsc oraz wprowadzać ewentualne strefy ograniczonego użytkowania przy
obiektach.
3.1.4 Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego systemu i stanu
gospodarki wodno-ściekowej. Kierunki działań poprawiające stan wód powierzchniowych
i podziemnych obejmują:
 rozbudowę lub modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
według potrzeb,
 zakończenie wodociągowania terenu miasta,
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 prowadzenie monitoringu stanu i poziomu rzek,
 prowadzenie monitoringu i właściwej ochrony oraz eksploatacji wód powierzchniowych
i podziemnych.

3.1.5 Gospodarka odpadami
Kierunki działań z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta powinny przynieść efekty
w postaci:
 podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców,
 zmniejszenia

ilości

odpadów

komunalnych

poprzez

efektywne

prowadzenie

powszechnego systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów metalowych, szklanych, plastikowych oraz
papieru,
 zwiększenia możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych,
 zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z sektora przedsiębiorstw,
 zwiększenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilości odzyskiwanych
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych oraz
biodegradowalnych,
 eliminacji wyrobów zawierających azbest,
 rekultywacja składowisk.
3.1.6 Ochrona środowiska przyrodniczego
Celem dla miasta jest zachowanie obecnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz ich
wzmocnienie i właściwe ich wykorzystanie, poprzez:
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 wszelkie działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej przyjaznej
środowisku,
 zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego,
 przestrzeganie zasad i obowiązujących przepisów na obszarach objętych ochroną
(działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować zadania dotyczące
poszczególnych komponentów środowiska oraz ochronę cennych przyrodniczo terenów,
zachowania bioróżnorodności przyrodniczej, ochrony siedlisk, zachowania krajobrazu),
 właściwe zagospodarowanie terenów nadrzecznych,
 utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej,
 edukację ekologiczną – motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz
utrzymania walorów przyrodniczych terenów.
3.1.7 Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska wymaga intensyfikacji współpracy
jednostek działających w mieście, jak i w gminach sąsiednich w celu koordynacji działań
z zakresu minimalizacji zagrożeń oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń.
Niezbędne działania to :
 wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych,
 wyznaczenie miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewożących materiały
niebezpieczne,
 doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno – chemiczno
– ekologicznego.
Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kryzysowego wiąże się z możliwością
wystąpienia pożaru, powodzi lub sytuacji awaryjnej związanej z transportem niebezpiecznych
materiałów.
3.1.8 Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy powinien sprzyjać poprawie i nie dopuszczać do pogarszania stanu
środowiska naturalnego, w szczególności zasobów leśnych.
Preferowane będą przedsięwzięcia rozwoju przemysłu przyjaznego środowisku, ponadto
lokalizacja

nowych

obiektów przemysłowych

powinna

być

uwzględniona

w

planach

miejscowego zagospodarowania na terenach dostępnych komunikacyjnie i poza obszarami
o najwyższych walorach środowiskowych i terenami zwartej zabudowy miejskiej. Działania
samorządu gminnego powinny wspierać stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz
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popularyzować stosowanie źródeł energii odnawialnej. Zadania organizacyjne w zakresie
umożliwienia rozwoju gospodarczego dla gminy nie zagrażającego środowisku naturalnemu:
 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.
 Propagowanie wdrażania nowych technologii przyjaznych środowisku.
 Określenie

lokalizacji

przemysłu

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego.
 Wprowadzenie ulg i zachęt dla osób, przedsiębiorstw stosujących technologie przyjazne
dla środowiska
 Rozpowszechnianie budowy instalacji wykorzystujących energię odnawialną, w tym
instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i innych.
 Promocja Gminy Miasto Zgierz.

3.1.9 Edukacja ekologiczna
Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach i grupach
wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest podczas zajęć
szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w ramach
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Natomiast edukacja dla dorosłych możliwa jest do
prowadzenia w ramach działalności informacyjnej samorządu oraz innych instytucji.
Lokalne inicjatywy proekologiczne powinny być wspierane przez samorządy lokalne oraz prawo.
Działania konkretnie powinny dotyczyć:
 opracowania i wdrożenia gminnego programu edukacji ekologicznej,
 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich
elementów i uciążliwości środowiska,
 włączenie środków masowego przekazu w proces edukacji ekologicznej,
 zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku,
 rozwijanie turystyki rowerowej i pieszej,
 tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo itp.
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Tabela 15 Przedsięwzięcia planowane przez Gminę Miasto Zgierz do realizacji w latach 2013-2016 i 2017-2020

Rodzaj inwestycji/ Nazwa
inwestycji

Lokalizacja inwestycji
(nazwa beneficjenta:
gmina/ powiat/
instytucja/ zakład)

Przewidywany
efekt ekologiczny

-

km/ ilość przyłączy

Szacunkowy koszt zadania w latach (zł)

2013
Sieć wodociągowa

-

-

km/ ilość przyłączy

-

2017-2020

przepustowość
m3/d

zł

zł

zł

Środki własne

zł

zł

zł

Środki własne

1.175,000
zł

449,000

Środki własne

772,000
zł

3.703,540
Oczyszczalnie ścieków

2016

643,000
zł

przepustowość m3/d
679,000

Sieć kanalizacji sanitarnej

2015

1.749,000

Ujęcia wodne/ Stacje uzdatniania
wody

2014

Źródła
finansowania

zł

zł

zł

Środki własne

940,000

Sieć kanalizacji deszczowej

-

km/ ilość przyłączy

zł

zł

zł

zł

-

Podczyszczalnie
deszczowych

-

przepustowość
m3/d

zł

zł

zł

zł

-

-

szt./ m3/d

zł

zł

zł

zł

-

-

ha/ m3/ km

zł

zł

zł

zł

-

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Przydomowe
ścieków

ścieków

oczyszczalnie

Zbiorniki
wodne/
przeciwpowodziowe/
zalewowe

Ochrona
atmosferycznego**

wały
poldery

powietrza
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-

-

zł

zł

zł

zł

-

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Ochrona przyrody

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Zieleń miejska

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Lasy

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Gleby

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Zasoby kopalin

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Odnawialne źródła energii

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Edukacja ekologiczna

-

-

zł

zł

zł

zł

-

Ochrona
przed
elektromagnetycznymi

polami

Prowadzenie konkursów
ekologicznych w placówkach
oświatowych

3,000

Należy zaznaczyć, że przedstawiona lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym jednostkowym efektem. Oznacza to
równocześnie możliwość realizacji przedsięwzięć niewskazanych w załączonej tabeli, ale takich, które mieszczą się w ramach kierunków działań określonych w rozdziale.
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ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA.
Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie

ochroną

środowiska

powinno

opierać

się

na

następujących

zasadach,

wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, tj.:
 zasada przezorności,
 zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,
 zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
 zasada regionalizacji,
 zasada uspołecznienia,
 zasada „zanieczyszczający płaci”,
 zasada prewencji,
 zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),
 zasada subsydiarności,
 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.
Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu Gminy Miasto Zgierz dotyczy zadań własnych
oraz koordynacji zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze –
uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego. W realizacji programu uczestniczą:
 podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem,
 podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań,
 jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty,
 mieszkańcy, jako końcowy beneficjent programu.
Organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, co dwa lata
przygotowuje raport z wykonania Programu, który jest przedstawiany radzie gminy.
Raport ten powinien obejmować:
 ocenę stopnia realizacji określonych w programie celów i kierunków działań,
 sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,
 zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,
 sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.
Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej
oraz administracji specjalnej, w kompetencjach, której znajdują się zagadnienia kontroli stanu
środowiska.
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Instrumenty zarządzania środowiskiem

4.2

Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:
 instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje
organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej;
 instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych,
 instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej,
komunikacji społecznej,
 instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.
Tabela 16 . Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem
Lp.
1.

Zagadnienie
Wdrażanie
Gminnego Programu
Ochrony Środowiska
dla Gminy Miasto
Zgierz na lata 20132016 z perspektywą
na lata 2017-2020.

2.

Edukacja na rzecz
zrównoważonego
rozwoju,
komunikacja ze
społeczeństwem.

3.

Systemy
zarządzania
środowiskowego.

4.

Monitoring stanu
środowiska.

Główne działania w latach 2013-2016

Instytucje
uczestniczące

 koordynacja wdrażania Programu
 współpraca z różnymi jednostkami
 raporty z realizacji Programu
 aktualizacja Programu: weryfikacja
celów średniookresowych i kierunków
działań

Organ
wykonawczy
gminy,
jednostki
wdrażające
Program.

 rozwój różnorodnych form edukacji
ekologicznej
 szersze włączenie organizacji
pozarządowych w proces edukacji
ekologicznej i komunikacji ze
społeczeństwem
 większe wykorzystanie mediów (prasa,
telewizja, internet) w celu
informowania społeczeństwa
o podejmowanych
i planowanych działaniach
z zakresu ochrony środowiska, w tym
realizacji programów
 stosowanie systemu „krótkich
informacji” o środowisku (wydawanie
ulotek i broszur informacyjnych)

Organ
wykonawczy
gminy,
organizacje
pozarządowe.

 wspieranie zakładów/instytucji
wdrażających system zarządzania
środowiskowego
 zgodnie z programem Państwowego
Monitoringu Środowiska

WIOŚ, RDOŚ,
NFOŚiGW
i WFOŚiGW.
WIOŚ, RZGW,
WSSE.
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Struktura organizacyjna zarządzania programem.

Organ wykonawczy Gminy Miasto Zgierz odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego
w Programie i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu.
Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach organizacyjno –
kontrolnych.
Kontrola realizacji (wykonania) Programu wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych
w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy
systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu
oraz analizować przyczyny tych niespójności.
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Miasta
Zgierza jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument realizacji prawa
miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania
przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Samorząd gminny posiada kompetencje
pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja
przebiegała

spójnie

z

polityką

regionalną

konieczne

jest

przygotowanie

struktur

administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi
uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.
Ważny

jest

wewnętrzny

system

usprawnień

związanych

z

przepływem

informacji

i kompletnością decyzji administracyjnych wydawanych na szczeblu powiatowym. Jednym
z niezbędnych elementów umożliwiających efektywne zarządzanie Programem jest system jego
monitorowania.

4.3.1 Monitoring
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ochrony środowiska w gminie.
Oznacza to konieczność monitorowania zmian zachodzących w gminie poprzez regularne
ocenianie stopnia jego realizacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań,
przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy założonymi celami i zadaniami, a ich
wykonaniem. Ostatnim elementem tej analizy jest ustalenie przyczyn ujawnionych rozbieżności.
Cykliczność oceny zakłada okres dwóch lat. Niezależnie od tego, monitorowanie Programu
odbywać się będzie poprzez roczną ocenę wykonania założonego na wskazane działania
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budżetu. Należy przyjąć, że aktualizacja polityki długookresowej odbywać się będzie co cztery
lata.
System monitoringu realizacji i efektywności Programu Ochrony Środowiska składa się
z podstawowych elementów:
 monitoringu środowiska,
 monitoringu

wdrażania

zapisów

programu

ochrony

środowiska,

a

także

jego

przygotowania, oceny i aktualizacji,
 monitoringu społecznego (odczucia i skutki),
 monitoringu, inspekcji i egzekucji leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji.
W

celu

nadzoru

nad

realizacją

opracowanego

niniejszego

Programu

wybrano

wskaźniki/mierniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań.
Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych
w przyszłych aktualizacjach Programu Ochrony Środowiska.
Dla

prawidłowej

oceny

realizacji

Programu

należy

przyjąć

uporządkowany

system

wskaźników/mierników jego efektywności.
Wskaźniki/mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy:
 ekonomiczne,
 ekologiczne,
 społeczne (świadomości społecznej).
Wskaźniki/mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony
środowiska przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do
nich łączny i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu
w okresie eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie.
Do wskaźników/mierników ekologicznych zaliczą się mierniki określające stan środowiska,
stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji.
Wskaźnikami/miernikami będą m.in.:
 jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
 długość sieci kanalizacyjnej,
 ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,
 wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych,
 wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych,
 powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
 powierzchnia terenów zdegradowanych,
 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
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Natomiast wskaźniki/mierniki społeczne to:
 udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,
 stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej),
 ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie,
udział mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności),
 ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami
środowiska.
Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajów wskaźników jest decyzją ustalającą określony system
oceny przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest
ustalenie sposobu ich łączenia, a następnie interpretacji.
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Gminnego
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz niezbędna jest okresowa wymiana
informacji pomiędzy gminą a starostwem, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz
stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań .
W przedmiotowym opracowaniu przyjęto jako podstawę oceny realizacji programu ocenę opartą
na wskaźnikach/miernikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na
wskaźnikach świadomości społecznej. Dla poszczególnych zagadnień zaproponowano
wskaźniki realizacji celów, które są miernikami stopnia wdrożenia (wykonania) programu.
Ważnym jest, aby wskaźniki były mierzalne, oparte na łatwo dostępnych danych (np. GUS,
RDOŚ czy WIOŚ).
Analizując przyjęte wskaźniki Organ wykonawczy gminy będzie mógł oceniać skuteczność
realizacji programu, a wnioski z tej oceny będą brane pod uwagę przy cyklicznej jego
weryfikacji.
W poniższej tabeli zawarto wskaźniki/mierniki.
Tabela 17 Wskaźniki/mierniki realizacji celów programu ochrony środowiska
Wskaźnik/miernik

Lp.

Źródło

Edukacja ekologiczna
1

Wysokość nakładów finansowych na realizację zadań
z zakresu edukacji ekologicznej

2

Liczba wniosków o udostępnienie informacji o środowisku

GUS, WFOŚiGW,
gmina
Organy ochrony
środowiska

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
3

Ilość przeprowadzonych procedur oddziaływania na
środowisko dla dokumentów strategicznych

Racjonalne wykorzystanie energii, materiałów i surowców

RDOŚ, gmina
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4

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności

GUS

5

Zużycie gazu ziemnego

GUS

6

Zużycie ciepła

GUS

7

Zużycie energii elektrycznej

GUS

Ochrona powietrza
8

Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza

9

Liczba budynków
termomodernizacji

10

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

11

Liczba odbiorców ogrzewających budynki gazem

użyteczności

publicznej

GUS, WIOŚ
poddanych

Jednostki samorządu
terytorialnego
Jednostki samorządu
terytorialnego
GUS

Odnawialne źródła energii
12

Liczba
źródeł
wykorzystujących
energię
z podziałem na rodzaje wraz z podaniem mocy

13

Ilość wyprodukowanej energii z OZE

odnawialną

GUS, URE, jednostki
samorządowe
GUS, URE

Ochrona wód
14

Jakość wód powierzchniowych, % liczby jednolitych części wód
o dobrym stanie ogólnym lub dobrym stanie/potencjale
ekologicznym

WIOŚ

15

Jakość wód podziemnych - % punktów o bardzo dobrej lub
dobrej jakości wód

WIOŚ

16

Pobór wód – procent zwodociągowania w gminie

GUS

17

Długość sieci kanalizacji rozdzielczej w gminie

GUS

18

Skanalizowanie gminy

GUS

Ochrona przed hałasem
19

Liczba wykonanych pomiarów hałasu

20

Liczba wydanych przez WIOŚ decyzji nakazujących
ograniczenie emisji hałasu przez przedsiębiorstwa

WIOŚ, zarządzający
infrastrukturą liniową
WIOŚ

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
21

Liczba wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych

WIOŚ

Poważne awarie przemysłowe
22

Liczba awarii o charakterze środowiskowym

PSP, przedsiębiorcy

Gospodarka odpadami
23

Masa wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca
w roku

24

Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie

gmina

25

Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych

gmina

26

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych

gmina

GUS, gmina
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27

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy

gmina

28

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych
z obszaru gminy odpadów komunalnych

gmina

29

Masa wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne
i sposób ich zagospodarowania

WBD

30

Masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i sposób ich
zagospodarowania

WBD

31

Masa wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych
i sposób ich zagospodarowania

WBD
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WDRAŻANIE PROGRAMU
Środki finansowe na realizację programu

Na wdrażanie programu ochrony środowiska mogą być przeznaczone:
 środki własne;
 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych;
 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje
wspierające rozwój gmin;
 obligacje;
 dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych.
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla
realizacji programów ochrony środowiska to:
 Budżet Państwa,
 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki),
 Fundusze Unii Europejskiej,
 Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska.
Własne środki samorządu terytorialnego.
Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze samorządu
terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa.
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundusze te wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację
ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych
z ochroną środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które
są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii
Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne
i kapitałowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki
z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących:
 ochrony wód i gospodarki wodnej,
 ochrony atmosfery,
 ochrony powierzchni ziemi,
 ochrony przyrody,
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 przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 edukacji ekologicznej,
 monitoringu środowiska.
Wysokość

dofinansowania

może

sięgać

nawet

50

%,

dotacja

może

być

wyższa

w uzasadnionych przypadkach.
Fundusze Unii Europejskiej.
Fundusze Unii Europejskiej pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą
współfinansowania jest to, iż część środków finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego.
W obecnej chwili należą do nich m.in.:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – jest to jeden z najważniejszych źródeł
finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu
realizowane są priorytety: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
ochrona przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych. Finansowanie dotyczy więc
dużych inwestycji komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach,
projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej;
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 – jest dokumentem
służącym realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przy
wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest to
dokument operacyjny, określający główne kierunki rozwoju województwa zmierzające
m.in.

do

poprawy

konkurencyjności

gospodarczej

województwa,

promowania

zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej regionu, dotyczy działań inwestycyjnych w zakresie:
wodociągowania i budowy kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami;
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – to środki na ochronę
gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które mogą być pozyskiwane przez
właścicieli gruntów i lasów, fundusz przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego, poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększenia popierania różnicowania
działalności gospodarczej;
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 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego – finansuje projekty dotyczące ochrony środowiska, w tym środowiska
ludzkiego, poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie
zasobami.
Kredyty preferencyjne i komercyjne.
Kredyty preferencyjne są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje
proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co najmniej 50%
własnych środków na sfinansowanie zadania.
Kredyty komercyjne, nie powinny stanowić podstawowego źródło finansowania inwestycji.
Własne środki inwestorów prywatnych.
Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty gospodarcze i prywatni
inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane
z kredytów komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.

6

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz został sporządzony w sposób
zgodny z zaleceniami Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, wytycznymi rządowymi dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska
oraz wszystkimi zapisami dotyczącymi powiatu zgierskiego zawartymi w programie ochrony
środowiska dla województwa łódzkiego.
Program zawiera diagnozę stanu środowiska i tendencje jego przekształceń w Zgierzu, cele
ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, a także szczegółowe zestawienia zadań do
realizacji w perspektywie 4-letniej, ze wskazaniem zadań priorytetowych.
W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego
użytkowania jego zasobów – od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę gleb, aż po
problematykę bezpieczeństwa ekologicznego. Jednakże uwarunkowania regionalne i lokalne
powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się
głównie (tak jak określono w poprzednim programie) wokół:
 poprawy jakości powietrza (głównie termomodernizacji),
 poprawy bilansu hydrologicznego,
 poprawy klimatu akustycznego.
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Zadaniami, których rozwiązywanie w najbliższych latach może stać się przedmiotem troski
mieszkańców powiatu, są także, między innymi:
 walka z hałasem komunikacyjnym,
 poprawa bezpieczeństwa ekologicznego,
 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.
Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których
odpowiedzialne są władze miasta (zadania własne), ale także podmioty szczebla krajowego,
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych
zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu gminnego (zadania koordynowane).
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz nie jest dokumentem prawa
miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej
aktualizacji. Zakres celów i zadań dobrano w taki sposób, by z jednej strony były one zbieżne
z zapisami przyjętymi w programie wojewódzkim, z drugiej jednak strony – umożliwiały
asymilację zewnętrznych środków finansowych w zakresie szerszym niż wynikające
z aktualnych możliwości budżetowych gminy.
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Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017-2020. Opracowanie wykonano w oparciu o art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

2

Materiały i dokumenty wyjściowe

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące źródła informacji:
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 roku,
- Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012;
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- inne strategiczne dokumenty dotyczące terenu gminy;
- „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku”;
- „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 roku”;
- „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku”.

3

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi
dokumentami

Główną zasadą przyjętą i zawartą w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju,
umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu z ochroną jego
walorów środowiskowych.
W dokumencie uwzględniono zapisy „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” oraz „Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
perspektywa 2020r.” (projekt z lipca 2012r.) opracowywanej w Ministerstwie Gospodarki przy
współudziale Ministerstwa Środowiska.
Częściowo wykorzystano zapisy Programu z 2004r., które pozostały aktualne. Niektóre
poddając weryfikacji, m.in.:
 dane dotyczące stanu zasobów środowiska i presji na środowisko,
 priorytety ekologiczne mając na uwadze zmiany uwarunkowań prawnych i stanu
środowiska,
 cele średniookresowe, uwzględniając nową politykę ekologiczną Państwa.
„Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020” uwzględniający analizę i ocenę stanu środowiska, określa:
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 gminne cele i priorytety ochrony środowiska do 2016 z perspektywą do roku 2020 wraz
z działaniami, które będą prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych,
 harmonogram realizacji zadań w latach 2013-2020,
 realizację i monitoring programu,
 finansowanie działań środowiskowych wdrażania programu.
Ponadto należy podkreślić, iż danymi wyjściowymi stanowiącymi bazę dla kierunków i celów
określonych w niniejszym dokumencie są dane za lata 2008 – 2012 (w zależności od
dostępności danych).
Reasumując, w niniejszym opracowaniu opisano aktualny stan środowiska oraz zasobów
naturalnych, zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju gospodarczego, długoterminową
i krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska oraz
szacunkowe koszty wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska.
Cele Strategiczne (główne) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata
2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020:
 Poprawa stanu środowiska.
 Minimalizacja zagrożeń dla środowiska.
 Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców.
Na realizacje celów strategicznych składają się działania - priorytety we wszystkich
komponentach ochrony środowiska. Założenia planu zadań na lata 2013-2016 i lata 2017-2020
przeprowadzono w podziale na grupy:
1. Ochrona powietrza atmosferycznego
2. Ochrona przed hałasem
3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
5. Gospodarka odpadami
6. Ochrona gleb i powierzchni ziemi
7. Ochrona środowiska przyrodniczego
8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
9. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
10. Edukacja ekologiczna.
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Miasto Zgierz będą
prowadzone jako:
 działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorząd oraz jednostki
podległe (dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej),
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 działania organizacyjne – realizowane przez samorząd oraz jednostki podlegle
i instytucje działające na terenie miasta w sektorze gospodarki komunalnej, w oświacie,
a także z organizacjami pozarządowymi.
Założenia na lata 2013-2016 (cele krótkoterminowe)
Plan działań na lata 2013-2016 zakłada realizację celów strategicznych oraz działań w zakresie
ochrony: powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb i powierzchni
ziemi, środowiska przyrodniczego, ochrony przed hałasem i przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, a także działań sprzyjających gospodarce oraz zgodnych z zasadami
ochrony środowiska.
Możliwości inwestycyjne zależą od stanu budżetu poszczególnych beneficjentów oraz od
wsparcia zewnętrznego inwestycji poprawiających stan środowiska. Dlatego też istotne
znaczenie

będzie

miało

wykorzystanie

możliwości uzyskania

środków zewnętrznych.

Równolegle do działań inwestycyjnych powinny być kontynuowane działania zwiększające
świadomość ekologiczną mieszkańców.
Perspektywiczny plan na lata 2017-2020 (cele długoterminowe)
Plan działań do roku 2020 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i działań oraz
zadań rozpoczętych we wcześniejszym okresie, czyli pracę ciągłą założeń krótkoterminowych.
Znaczna część zadań to obecnie faza wstępna inwestycji – przygotowanie dokumentacji,
niezbędnych pozwoleń oraz zabezpieczenie środków na realizację (własnych i zewnętrznych).

4

Ogólna charakterystyka

Gmina Miasto Zgierz, której obszar wynosi 42 km2, położona jest nad Bzurą, w południowej
części powiatu zgierskiego, zajmując 4,9 % jego powierzchni oraz w północnej części
województwa łódzkiego. Zgierz jest jedną z dziewięciu gmin powiatu, będąc jednocześnie
siedzibą Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz największym miastem powiatu.
Zgierz sąsiaduje od strony południowej z Łodzią, od strony północnej i wschodniej z Gminą
Zgierz, a od zachodu z Gminą Aleksandrów Łódzki.
W Zgierzu zamieszkuje 58163 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1374 os/km 2,
a przyrost naturalny jest ujemny (stan na 31.12.2011r., Urząd Statystyczny w Łodzi, 2012). Jako
gmina miejska stanowi istotny element układu administracyjnego województwa łódzkiego
i powiatu zgierskiego oraz układów osadniczych:
 strefy podmiejskiej Łodzi,
 Łódzkiego Zespołu Miejskiego,
 Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
 Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
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Miasto położone jest w zachodniej strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Zgodnie
z podziałem podłódzkiego obszaru na krainy geograficzne odpowiada to obszarowi Wzgórz
Łagiewnickich. Strefa ta charakteryzuje się urozmaiconym konfiguracyjnie i wysokościowo
krajobrazem z licznymi progami krawędziowymi, zaburzeniami glacitektonicznymi i stopniami
krawędziowymi. Wzgórza Łagiewnickie osiągając tu wysokość do 254 m n.p.m. są wyraźnym
akcentem konfiguracyjnym. Północna część Zgierza, głównie rejon Rudunek, stanowi ostatni
wyraźniejszy człon tej struktury morfogenetycznej. Występuje tu nagromadzenie, typowych dla
Krawędzi Wzniesień Łódzkich, cech w podłożu i rzeźbie terenu (spękania glacitektoniczne
materiału moreny plejstoceńskiej, istnienie licznych wychodni żwirów i grubych piasków
glacjalnych, duże urozmaicenie młodych holoceńskich form erozyjnych będących wyrazem
intensywnych

procesów

erozji

gleb).

Strefa

Wzniesień

kończy

się

na

wschodnich

przedmieściach Zgierza, gdzie pojawia się mniej urozmaicona powierzchnia wysoczyznowa
o wysokościach dochodzących do 200 – 210 m n.p.m. Na obszarze miasta można
zaobserwować dość wysoką, jak dla warunków obszaru Polski Środkowej, roczną sumę
opadów, zróżnicowane warunki glebowe oraz dużą podatność gleb na erozję.
Środowisko przyrodnicze Zgierza jest w dużym stopniu zdegradowane. Rozwinięty przemysł
chemiczny powodował silne zanieczyszczenie powietrza, a obecnie skutki wieloletniej
działalności uwidaczniają się przede wszystkim w złym stanie czystości wód powierzchniowych
i wgłębnych. Podobnie efekty można zauważyć wśród roślinności, która wykazuje duży stopień
przekształceń antropogenicznych.

4.1

Geomorfologia i surowce mineralne

Występujące na terenie Zgierza surowce mineralne powiązane są nierozerwalnie z budową
geologiczną tego terenu. Zewnętrzną powłokę podłoża geologicznego tworzą polodowcowe
utwory czwartorzędowe. W Zgierzu dominują osady plejstoceńskie, związane z ostatnim
postojem lądolodu na tym obszarze (tzw. Stadium Warty, zlodowacenie środkowopolskie).
Osady tego okresu, takie jak gliny zwałowe, iły oraz żwiry i piaski lodowcowe, a także piaski
i drobne żwiry wodno-lodowcowe, będące kopalinami pospolitymi stanowią główne źródło
surowców mineralnych miasta. Osady gliny zwałowej występujące w południowej i zachodniej
części Zgierza zachowują ciągłość facjalną. Osady występujące w części północnej,
a zwłaszcza północno-wschodniej są przemieszane z utworami żwirowo-piaszczastymi,
zaburzonymi glacitektonicznie. Główne złoża glin i iłów gliniastych występują w zachodniej
i północnej części miasta w rejonach: Piaskowice, Aniołów oraz Lućmierz Kolonia.
W Lućmierzu Kolonii występują pokłady surowców ilastych takich jak gliny zwałowe oraz
glinoporyty- surowce ilaste służące do produkcji kruszywa lekkiego.
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W części wschodniej Piaskowic znajduje się złoże glinoporytów. Dla eksploatacji tego złoża
konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy Prawo górnicze
i geologiczne. Zachodnia część tej dzielnicy charakteryzuje się występowaniem złoża glin
zwałowych - surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Złoża położone na terenie Piaskowic objęte są obecnie zakazem wszelkich form
zagospodarowania niezwiązanych z potencjalną eksploatacją surowców.
Na terenie miasta występują także złoża starszych utworów (soli kamiennej, wapni, węgla
brunatnego) nie eksploatowane z uwagi na głębokie zleganie i niewielką miąższość, a także
z uwagi na złe warunki hydrogeologiczne.
Obok kopalin pospolitych na terenie miasta występują zasoby wód geotermalnych. Zasoby te
związane są z utworami piaskowców dolnej jury i dolnej kredy i występują w subbasenie
szczecińsko-łódzkim należącym do basenu mezozoicznego.
Wody pochodzące z tych zasobów osiągają temperaturę wynoszącą nieco ponad 20°C.
Zaznaczyć jednak należy, iż w centralnej części synklinorium odnotowywane są temperatury
dochodzące do 80°C. Znajdujące się pod miastem zasoby umożliwiają wydobycie wody w ilości
około 100 – 150 m3/h, co jednak jest wartością o około 280 m3/h mniejszą od maksymalnej
wydajności, występującej w północno-wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej.
Po zastosowaniu odpowiednich zabiegów technologicznych istnieje możliwość wykorzystania
tych wód do celów energetycznych - ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ogrzewania upraw pod osłonami oraz hodowli ryb, do celów leczniczych (balneologicznych),
a także do celów rekreacyjnych.
Wspomnieć również należy, iż na terenie Zgierza znajdują się zasoby bogatych we fluor wód
mineralnych.

4.2

Gleby

Pod względem typogenetycznym w Zgierzu wyróżnić można cztery typy gleb:
 brunatne kwaśne i wyługowane,
 pseudobielicowe,
 czarne ziemie zdegradowane,
 gleby hydrogeniczne (aluwialne).
Na terenie Zgierza zdecydowanie dominuje, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej
części miasta, pierwszy typ gleb czyli gleby brunatne i wyługowane. Zostały one wytworzone na
luźnych przy udziale rosnących zapewne na tych terenach lasów liściastych i mieszanych.
Występowanie gleb tego typu wiąże się z dość głębokim poziomem wód gruntowych.
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głównie

w

zachodniej

i południowozachodniej części miasta. Gleby te powstały na glinach i piaskach gliniastych,
rzadziej samych piaskach. Gleby pseudobielicowe mają dużą wartość rolniczą tworząc
kompleks pszenny wadliwy oraz żytni bardzo dobry i dobry. Gleby te znajdują się w III, IV i V
klasie bonitacyjnej.
Czarne ziemie zdegradowane występują przede wszystkim w dnach dolin rzecznych oraz
tworzą niewielkie płaty w zagłębieniach na wysoczyźnie. Dla swego powstania gleby tego typu
potrzebowały znacznego nawilgotnienia oraz udziału roślinności łąkowej oraz choć w mniejszym
stopniu, leśnej.
Ostatni typ stanowią gleby hydrogeniczne zajmujące niewielkie powierzchnie w dnach dolin
rzecznych. Znajdują się na nich przede wszystkim łąki i pastwiska. Gleby aluwialne wytworzyły
się na osadach organicznych, torfach i namułach torfiastych przy udziale roślinności łąkowej lub
lasu łęgowego oraz olchowego.

4.3

Stosunki wodne

Hydrologicznie jest to obszar zlewni Wisły. Teren miasta zawiera się w naturalnych zlewniach
rzeki Bzury, rzeki Wrzącej, rzeki Lindy, rzeki Dzierżąznej oraz cieków bez nazwy.
Południowa część miasta obejmująca tereny leśne leży w zlewni rzeki Wrzącej. Północna część
miasta leżąca poza torami kolejowymi PKP, w tym tereny przemysłowe „Rudunki”, znajduje się
w zlewni rzeki Dzierżązny.
Dział wodny III rzędu przechodzi pomiędzy ciekiem bez nazwy w okolicy ul. Zielonej i rzeką
Maliną na północy oraz Bzurą i jej dopływami na południu, przebiegając przez miasto
równoleżnikowo na północ od doliny rzeki Bzury.
Przepływające przez miasto rzeki mają przeważnie przebieg równoleżnikowy.
Głównymi ciekami wodnymi na terenie Zgierza są rzeki:
Bzura, Dzierżązna, Linda, Malina, Sokołówka i Wrząca.
Rzeka Bzura wpływa na teren miasta Zgierza od strony południowo-wschodniej z rejonu
Wzgórz Łagiewnickich, na wys. 200 m n.p.m. Następnie kieruje się ku północy, a potem na
zachód, zataczając wyraźny łuk skierowany ku północy a wreszcie biegnie na południe.
Ze Zgierza Bzura wypływa pod Piaskowicami, na wysokości 175 m n.p.m. W dolinie rzeki
wykształciły się dwa poziomy terasowe – zalewowy (denny) i nadzalewowy.
Do zlewni rzeki Dzierżąznej należy północna część miasta.
Rzeka Linda bierze swój początek na terenie miasta. Jej obszar źródłowy to teren Kontrewersu.
Rzeka Malina posiada swe źródła na terenie miasta przy skrzyżowaniu ul. Ozorkowskiej i torów
PKP. Początkowo płynie ona ku północy, a następnie na wschód wzdłuż północnej granicy
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miasta i granicy północnej kompleksu leśnego Malinka. Dolinę rzeki Maliny tworzy rejon ulicy
Diamentowej, Bursztynowej i Bajkowej. W rejonie Rudunek do rzeki Maliny uchodzą trzy cieki
bez nazwy, na jednym z których umiejscowiony został zbiornik wodny ośrodka rekreacyjnego
w Malince.
Rzeka Sokołówka, płynie z kierunku południowego, okolic Sokołowa, przepływa przez
Chełmy,wreszcie w rejonie ulic Jaśminowej i Irysowej uchodzi do rzeki Bzury.
Rzeka Wrząca płynie w południowej części Zgierza, przez Las Chełmski. Ma ona swój obszar
źródłowy w Łodzi w rejonie ulic Łabędzkiej i Przepiórczej, tj. tuż poza południowo-wschodnią
granicą Zgierza. Rzeka ma przebieg równoleżnikowy płynąc w kierunku zachodnim, uchodzi do
rzeki Sokołówki. Po wyjściu z Lasu Chełmskiego stanowi ona południowo-zachodnią granicę
Zgierza. Na rzece Wrzącej zlokalizowany został zbiornik „Nowa Gdynia”.
Wzdłuż zachodnio-południowej granicy Zgierza znajduje się jeden z przepływających przez
Zgierz cieków bez nazwy, biorąc początek w południowo-zachodnim obszarze granic Lasu
Krogulec, a następnie w rejonie ul. Irysowej wpływając do rzeki Bzury.
Kolejny ciek bez nazwy wypływa w okolicy ulicy Zielonej od zachodniej strony kompleksu
leśnego Krogulec, zmierzając następnie ku zachodowi, a już poza granicami Zgierza uchodzi on
w lesie grotnickim do rzeki Lindy.
Na terenie Zgierza znajduje się kilka zbiorników wodnych. Stanowią one źródło zasilania wód
podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni i są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia
klęsk

żywiołowych

(powódź,

susza),

pełniąc

równocześnie

funkcje

rekreacyjne

dla

mieszkańców miasta. Wyróżnić możemy m. in. następujące zbiorniki wodne:
 zbiornik na rzece Bzurze położony w centralnej części Zgierza,
 zbiornik na jednym z cieków bez nazwy wpływających do rzeki Maliny, usytuowany
w terenie kompleksu rekreacyjnego „Malinka”,
 zbiornik na rzece Wrzącej, znajdujący się na obszarze kompleksu rekreacyjnego „Nowa
Gdynia”,
 stawy wodne umiejscowione na Krzywiu.
Teren miasta znajduje się w obrębie Niecki Łódzkiej, wchodzącej w skład Niecki Mogileńsko Łódzkiej. Podłoże jej stanowią utwory jury górnej, zalegające na dużych głębokościach.
Genetycznie jednostka ta związana jest z młodokimeryjskimi ruchami tektonicznymi orogenezy
alpejskiej z przełomu jury i kredy. Na zerodowanej powierzchni kredowo – jurajskiej osadziły się
utwory mioceńsko – plioceńskie, które na skutek późniejszych procesów denudacyjno erozyjnych zostały z wielu obszarów usunięte. Następnie powyższe utwory zostały pokryte
osadami czwartorzędu.
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Najstarsze osady osiągnięte otworami studziennymi w rejonie Zgierza zaliczane są do kredy
dolnej. W rejonie Zgierza łączna miąższość osadów kredy dolnej wynosi ponad 200 m.
Na nierównej, erozyjnej powierzchni utworów kredy górnej, spoczywają osady wieku
trzeciorzędowego, wykształcone w postaci iłów i mułków ilastych często z wkładkami węgli
brunatnych. Miąższość tych utworów jest bardzo zróżnicowana. Przeciętnie wynosi ona ok. 20
m, a lokalnie w miejscach zaburzeń i wyciśnięć glacitektonicznych ich pozorna miąższość
przekraczać może 100 m.
Dla ustalenia zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych największe znaczenie
ma litologiczne wykształcenie i budowa geologiczna czwartorzędu. W rejonie Zgierza budowa ta
jest bardzo skomplikowana, ze względu na kilkakrotne transgresje i regresje lądolodów oraz
związane

z nimi

zaburzenia

glacitektoniczne.

Duża

zmienność miąższości utworów

czwartorzędu jest wyrazem zarówno bogatego reliefu podłoża jak i współczesnej powierzchni
terenu. Największe miąższości czwartorzędu notuje się w południowej części Zgierza (do ponad
130 m).
Swoista budowa geologiczna (zaburzenia glacitektoniczne) dużej części obszaru (strefa
krawędziowa Wzniesień Łódzkich, falista wysoczyzna morenowa) decyduje o charakterze wód
podziemnych tego terenu. Liczne spękania i wychodnie warstw wodonośnych powodują, że
w tej strefie istnieje bardzo małe zabezpieczenie wód podziemnych przed infiltracją. Warstwy
izolacyjne mają niewielką miąższość lub tylko częściowo przykrywają wychodnie warstw
wodonośnych. Eksploatacyjne poziomy wodonośne występujące na terenie miasta wiążą się
z piętrami wodonośnymi: czwartorzędowym, trzeciorzędowym, kredowym i jurajskim. Poziom
górnokredowy i poziom czwartorzędowy są najbardziej zasobnymi poziomami wodonośnymi,
stanowiącymi główne źródło wody. Wody podziemne z tych poziomów są eksploatowane
w Zgierzu. Według opracowanej przez A. Kleczkowskiego mapy Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) na terenie miasta znajdują się fragmenty dwóch Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych:
 jurajskiego – szczelinowo – krasowego, który obejmuje środkową część powiatu
zgierskiego,
 kredowego – szczelinowego i szczelinowo - porowego obejmującego zachodnią część
powiatu zgierskiego.
Zbiornik kredowy jest objęty strefą najwyższej ochrony (ONO) a zbiornik czwartorzędowy strefą
wysokiej ochrony.
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Klimat

Warunki klimatyczne Zgierza są podobne do obszaru województwa łódzkiego. Charakteryzuje
je zmienność stanów pogodowych spowodowana przez napływ różnych mas powietrza, którego
nie ograniczają większe wyniesienia terenu. Rzeźba powierzchni miasta ułatwia przepływ
powietrza w kierunku równoleżnikowym, stąd dominacja wiatrów z sektora zachodniego (40%).
Są to przeważnie wiatry słabe. Częste są tu cisze, średnio ok. 13 % rocznie. W zachodniej
części doliny Bzury prędkość wiatru jest większa co związane jest z dynamicznymi
i termicznymi modyfikacjami lokalnych warunków środowiska powodowanymi przez zabudowę.
Średnia roczna temperatura powietrza w Zgierzu wynosi ok. 7,5 °C, najcieplejszym miesiącem
jest lipiec – powyżej 17 °C, zaś najchłodniejszym luty – średnia temperatura -3 °C. Roczne
sumy opadów na terenie Zgierza mieszczą się w granicach 570-604 mm z wyraźnym lipcowym
maksimum i zimowym minimum przypadającym na okres styczeń-marzec.
Dolina rzeki Bzury stanowi silny obszar inwersyjny, ponadto charakteryzuje się dłuższym
zaleganiem

zimnego

i

wilgotnego

powietrza,

szczególnie

podczas

bezchmurnych

i bezwietrznych nocy. Typowe są tu również (w porównaniu do okolicznych wysoczyzn) niższe
temperatury, większa wilgotność względna powietrza, częstsze przymrozki oraz występowanie
mgieł.

4.5

Lesistość i ochrona przyrody

Las jako formacja roślinna najbardziej zróżnicowana pod względem gatunkowym, ekologicznym
i krajobrazowym odgrywa szczególną rolę przyrodniczą. Jako złożony układ przyrodniczy
ekosystem leśny stanowi warstwową strukturę o zróżnicowanym zwarciu drzew, krzewów,
krzewinek, roślin zielonych, mszaków i porostów. Las jest również środowiskiem życia
różnorodnych grup organizmów (zwierzęta, rośliny, grzyby i inne). Jako jeden z najważniejszych
zasobów odnawialnych przyrody las ma podstawowe znaczenie gospodarcze. Średnia lesistość
na terenie kraju wynosi 29,2 % a na terenie powiatu zgierskiego 18,4 %. Na terenie Zgierza
znajduje się 731 ha lasów i odpowiada to lesistości 17,4%.
Leżące na terenie miasta lasy stanowią w większości własność Skarbu Państwa. Obszary leśne
będące w zarządzie Lasów Państwowych zajmują powierzchnię 620 ha (84,8%) i objęte są
nadzorem Nadleśnictwa Grotniki.
Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 15,2% powierzchni wszystkich lasów
znajdujących się na terenie miasta. Właścicielami tych obszarów są w większości osoby
fizyczne (8,8%) oraz gmina (lasy komunalne stanowią 6,4% wszystkich lasów położonych na
terenie miasta).
Na obszarze Zgierza występują następujące lasy:
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• Las Krogulec - położony w zachodniej części miasta,
• Las Chełmy - położony w południowej części miasta,
• Las pod Dąbrówkami - położony w północnej części miasta,
• Las Okręglik - położony w południowej części miasta,
• Las Lućmierz - położony w północno-zachodniej części miasta.
Trzy ze wskazanych kompleksów leśnych – Pod Dąbrówkami, Krogulec, Chełmy oraz fragment
lasu Lućmierz zalicza się do zbiorowisk zantropogenizowanych.
Tereny leśne, w tym Las Krogulec i Lućmierz posiadają doskonałe warunki naturalne,
stwarzające możliwość ich wykorzystania dla potrzeb dydaktyczno-rekreacyjnych.
Pierwotnie zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla terenów miasta Zgierza były lasy
liściaste i mieszane. Obecnie mają postać zbiorowisk silnie przekształconych przez człowieka.
Objęte są one strefą chronionego krajobrazu. W kompleksach tych zachowały się gatunki
drzew, które były charakterystyczne dla pierwotnych lasów tego terenu, tj.: dąb, jodła, świerk.
Las pod Dąbrówkami tworzą zbiorowiska lasu świeżego i mieszanego świeżego. Przeważa tu
starodrzew dębu, sosny, świerka, grabu, osiki i brzozy z bogatym podszytem, w którym spotyka
się jodły.
Las Chełmy jest w większym stopniu przekształcony przez człowieka niż poprzednio opisany
kompleks. W części wschodniej przeważają młodniki sosnowe, w części zachodniej zachowały
się starodrzewia tworzące różne typy zbiorowisk leśnych (bory i lasy łęgowe w dolinie rzecznej).
Ewenementem jest występowanie w runie rośliny górskiej - kokoryczki okółkowej. W lesie
Chełmy spotyka się dorodne okazy jodły, sosny i dębu.
Las Krogulec - w północnej części występują zbiorowiska boru mieszanego i jodłowego,
a w południowej zbiorowiska lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego. W obniżeniu terenu,
na miejscach bardziej wilgotnych, spotyka się niewielkie płaty olsu i lasu wilgotnego.
Drzewostan tego kompleksu jest bardzo bogaty, 90-letnie jodły, dorodne dęby, sosny, świerki,
graby, brzozy i olchy, a miejscami nawet pojedyncze buki. Zajmuje on stosunkowo znaczną
powierzchnię (przeszło 200 ha).
W samym mieście Zgierz, nie występują obszarowe formy ochrony przyrody.

5

Metoda analizy i oceny zastosowana przy sporządzaniu prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko w odniesieniu do polityk, planów i programów, według
zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, sporządzana jest jako jeden z podstawowych dokumentów w ramach procedury
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postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów
i programów.
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki
zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu oraz analiz opartych na dostępnych danych.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie Miasta Zgierz oraz
proponowane kierunki działań w tym zakresie. Ponadto w prognozie przeanalizowano
uwzględnienie w Programie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach
oraz prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do tych dokumentów (m.in.
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 roku, Program
ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012). Wynikające z przeprowadzonej analizy
wnioski odniesiono do stanu środowiska w mieście Zgierz oraz przeanalizowano możliwe skutki
środowiskowe realizacji programu.

6

Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane dane przekazane przez Urząd Miasta
w Zgierzu oraz zgromadzone przez GUS i WIOŚ, w tym również przygotowane w ostatnich
latach opracowania.
 Powietrze atmosferyczne
Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:
 emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych takich jak
przemysł, usługi, lokalne kotłownie, emisję pochodzącą z ogrzewania budynków
mieszkalnych (tzw. niska emisja),
 emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez
pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy
lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi
jak wypalanie traw, itp.,
 emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych takich jak drogi,
parkingi.
W Zgierzu z uwagi na rozwój przemysłu powiązany z nie zawsze racjonalną gospodarką
przestrzenną i inwestycyjną przez wiele lat utrzymywał się wysoki stopień zanieczyszczenia
powietrza. W ostatnim okresie zauważalna jest poprawa warunków aerosanitarnych, na co
wyraźnie wskazuje choćby obserwacja tendencji
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Na podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza okresowo dokonywać można
klasyfikacji jakości powietrza w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń. Jakość ta
określana jest jedną z trzech klas:
-

A - najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D,

-

B - poziom stężenia > D,

-

C - najgorsza, poziom stężenia > D + MT (margines tolerancji).

Biorąc za podstawę w/w klasy jakość powietrza w powiecie zgierskim ilustruje poniższa tabela.
Tabela 1 Jakość powietrza w powiecie zgierskim.
W dziedzinie ochrony roślin
i ekosystemu

W dziedzinie ochrony zdrowia
Powiat
SO2 NO2
Zgierski

A

pył zaw.
PM10, PM 2,5

A

C

Pb, Ni, benz
Cd, As
en
A

A

CO

O3

O3

NO2

SO2

A

A

A

A

A

Źródło: Dane WIOŚ Łódź

Tabela 2 Emisja punktowa w powiecie zgierskim w 2011r.
Powiat
Zgierski

Emisja roczna [Mg/a]
SO2

NO2

CO

pył

Suma

619,1

295,1

1067,7

162,2

2144,1

źródło: dane WIOŚ Łódź 2011
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgierzu jest tzw. niska emisja będąca
bezpośrednim skutkiem stosowania w gospodarstwach domowych systemów grzewczych
opartych o piece opalane węglem – często niskiej jakości, która uniemożliwia właściwe
przewietrzanie terenów narażonych na emisję i sprzyja osiadaniu zanieczyszczeń na obszarach
zamieszkanych.
Nieco mniejszym problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystości powietrza jest
niska emisja na terenach zabudowy jednorodzinnej i niskiej zabudowy miejskiej. Zabudowa nie
jest tam tak zwarta jak w centrum, przez co istnieją lepsze warunki przewietrzania i depozycji
zanieczyszczeń, a co za tym idzie relatywnie niższe stężenia.
Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowa zmienność. W okresach grzewczych
notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych.
Istotnym problemem w przypadku niskiej emisji jest brak inwentaryzacji źródeł i wielkości emisji
oraz danych o rodzaju i ilości stosowanych paliw (zachodzi obawa spalania odpadów
pochodzenia komunalnego lub odpadów przemysłowych z małych zakładów).
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Drugim ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne obejmujące takie
substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla,
dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na
szlakach

komunikacyjnych,

wykazuje

tendencję

wzrostową.

Szczególnie

wysokie

zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach
pojazdów występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie lub przy usytuowaniu
ruchliwej drogi na terenie o niekorzystnej lokalizacji. Okresowe zwiększenie wartości emisji
występuje także przy wielu stosunkowo wąskich trasach wylotowych z miast.
Stopień zanieczyszczenia atmosfery na danym obszarze kształtowany jest nie tylko przez
źródła emisji tam zlokalizowane; duże znaczenie ma także emisja napływowa. Ważną rolę
w przenoszeniu emisji odgrywają czynniki meteorologiczne i topograficzne. O ile te ostatnie dla
określonego obszaru są ustabilizowane, to czynniki meteorologiczne wpływające na
rozprzestrzenianie zanieczyszczeń są zmienne i trudne do przewidzenia.
 Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jest działalność człowieka, ponieważ najwięcej
zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami.
Obowiązujące regulacje prawne dotyczące wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zabraniają
bezpośredniego odprowadzania nieczystości oraz określają warunki, jakie muszą spełniać
ścieki. System nakazów i zakazów, mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
jednolitych części wód w powiecie, nie jest przestrzegany i część ścieków trafia do odbiorników
w postaci nieoczyszczonej.
Do najważniejszych rzek odwadniających obszar powiatu należą: Ner (zlewnia Warty),
Wolbórka (zlewnia Pilicy), Miazga (dopływ Wolbórki), Piasecznica (zlewnia Pilicy), Mroga
(zlewnia Bzury), Struga (zlewnia Bzury), Moszczenica (zlewnia Bzury) i Dobrzynka (dopływ
Neru).
W roku 2011 ocena jakości wód powierzchniowych została przez WIOŚ w Łodzi
przeprowadzona zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Środowiska z 9 listopada 2011r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011r., Nr 258, poz. 1549) i w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011r., Nr 257, poz. 1545). Na stan jednolitej
części wody wpływ mają ocena stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego
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i ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. Podstawową zasadą na
wszystkich etapach oceny jest decydująca rola elementu o najniższej klasyfikacji.
WODY POWIERZCHNIOWE (dane: WIOŚ Łódź – 2011)
Stan chemiczny:
 dla JCW Mroga od Mrożycy do ujścia, JCW Bzura od źródeł do Starówki oraz JCW Bzura do
Kanału Tumskiego stwierdzono stan chemiczny poniżej stanu dobrego.
Stan JCW:
 Dla JCW Bzura od źródeł do Starówki, JCW Bzura od Starówki do Kanału Tumskiego, JCW
Mroga od Mrożycy do ujścia oraz JCW Bobrówka stwierdzono stan zły.
JCW. Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód, czyli jednorodne pod
względem hydromorfologicznym i biologicznym oddzielne i znaczące części wód, dla których
prowadzone są analizy presji antropogenicznych i opracowywane programy wodnośrodowiskowe.
Tabela 3 Wykaz oczyszczalni ścieków w mieście o największych przepływach w 2011r.
(źródło: WIOŚ).
Lp.

Obiekt

Rodzaj
oczyszczania

Nazwa
JCW

Odbiornik
ścieków

Ilość
ścieków w
2011r.

Bzura
154,54 km

3219500,0
m3/rok

Odprowadzające ścieki do zlewni rzeki Bzury
Wodociągi
mechaniczno –
i Kanalizacja – Zgierz
biologiczne*
Sp. z o.o.
* urządzenia do podwyższonego usuwania biogenów
1

Bzura od
źródeł do
Starówki

Podstawą prawną do oceny jakości wód podziemnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz.U. z 2008r.
Nr 143 poz. 896). Zgodnie z nim dla określenia jakości wody przyjmuje się klasyfikację
pięciostopniową w odniesieniu do własności fizykochemicznych i stanu chemicznego.
Klasyfikacja ze względu na własności fizykochemiczne obejmuje następujący podział:
klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:
wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane jedynie przez naturalne procesy
zachodzące w warstwie wodonośnej i mieszczą się w tle hydrochemicznym,
wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka;
klasa II – wody o dobrej jakości:
wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów zachodzących w wodach podziemnych,
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wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo
wpływ ten jest bardzo słaby;
klasa III – wody zadawalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub
słabego wpływu działalności człowieka;
klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz
wyraźnego wpływu działalności człowieka;
klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają
znaczący wpływ działalności człowieka.
Klasyfikacja

ze

względu

na

stan

chemiczny

obejmuje,

wg

kryteriów

opisanych

w rozporządzeniu, podział na:
 dobry stan chemiczny wód podziemnych,
 słaby stan chemiczny wód podziemnych.
Jakości wód podziemnych zagrażają głównie zanieczyszczenia antropogeniczne. Szczególnie
niebezpieczne jest skażenie pierwszego poziomu wód, ponieważ większość ludności wiejskiej
powiatu zaopatruje się z ujęć własnych, wykorzystując płytkie wody podziemne.
WODY PODZIEMNE
Na terenach przemysłowych miasta na zanieczyszczenie wód podziemnych maja wpływ:
 emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikające do gruntu z opadami
atmosferycznymi,
 składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
 ścieki odprowadzane do gruntu,
 przecieki z kanalizacji miejskiej,
 wykonywanie odwodnień i robót melioracyjnych, budowlanych, górniczych,
 spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg zawierające m.in. związki
ropopochodne, chlorki, metale ciężkie.
Ponadto na jakość wód podziemnych może mieć wpływ infiltracja silnie zanieczyszczonych wód
powierzchniowych.
Poważnym potencjalnym zagrożeniem wód podziemnych są również sytuacje awaryjne
i katastroficzne, np. wypadki komunikacyjne (tak samochodowe, jak i kolejowe) przy transporcie
substancji chemicznych, przecieki ze zbiorników itp.).
Na terenie miasta nie ma terenów zagrożonych powodziami. Sporadyczne zalewanie terenów
jest skutkiem intensywnych opadów oraz zachwianych stosunków wodnych (niedrożnych
i niedostatecznie utrzymanych rowów melioracyjnych i przydrożnych).
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Jakość wód podziemnych na terenie miasta jest kontrolowana w ramach krajowej sieci
monitoringu wód podziemnych (1 ujęcie) oraz w ramach regionalnego monitoringu wód
podziemnych (4 ujęcia). Na podstawie dokonanej kontroli wód podziemnych można stwierdzić,
że charakteryzują się one zróżnicowaną jakością. Ich jakość w 3 przypadkach była wysoka,
w 2 przypadkach zła.
 Stan czystości gleb
W Gminie Miasto Zgierz powierzchniowo rozległe zagrożenia powodują czynniki naturalne
prowadzące do erozji wietrznej i erozji wodnej powierzchniowej. Największe szkody powoduje
w regionie erozja wietrzna obejmująca prawie połowę użytkowanych gleb. Tak intensywna
erozja wietrzna została uruchomiona poprzez antropogeniczną deforestację przeprowadzoną
głównie w XIX i na początku XX wieku.
Ważną rolę odgrywają też procesy chemicznego degradowania gleb poprzez niewłaściwie
zorganizowaną gospodarkę ściekową (wylewanie ścieków bytowych z szamb przydomowych na
pola, do lasów i rowów przydrożnych) i odpadową (przenikanie do gleb zanieczyszczeń
z „dzikich” wysypisk) oraz poprzez emisję zanieczyszczeń powietrza (spalanie odpadów, niska
emisja).
Zanieczyszczanie gleb odbywa się poprzez depozycję zanieczyszczeń powietrza emitowanych
w miastach oraz przez lokalną nieuporządkowaną gospodarkę ściekową i odpadową.
 Hałas
Na terenie Gminy Miasto Zgierz występują źródła hałasu o charakterze przemysłowym, a także
hałas komunikacyjny, w tym najbardziej odczuwalny hałas drogowy powodowany rosnącą
ilością samochodów osobowych i wzrostem ilości przejazdów towarowych. Ruch drogowy
odbywa się przeważnie po zwarcie zabudowanych, wąskich ulicach miast i po złej jakości
drogach. W wielu miejscach miasta wzdłuż przelotowych arterii komunikacyjnych, równolegle do
nich usytuowane zostały zwarte budynki mieszkalne, a także obiekty użyteczności publicznej,
takie jak szpitale i szkoły. Obiekty te spełniają rolę specyficznych ekranów akustycznych dla
dalej położonych terenów narażając jednak ich użytkowników na szkodliwy wpływ hałasu.
Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracował mapy akustyczne dla
fragmentów dróg krajowych, gdzie natężenie ruchu przekraczało 6 mln pojazdów na rok, tzn. nr
1, 2, 8, 12, 14 i A1. Następnie na bazie tych map został przygotowany w 2010r. przez Urząd
Marszałkowski Województwa w Łodzi dokument pt. „Program ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych
z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
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akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem
hałasu LDWN i LN na lata 2009 – 2014”. Program ten wykonano dla terenów otaczających
8 odcinków dróg krajowych. Odcinki dróg objęte zakresem programu stanowią najbardziej
obciążone ruchem pojazdów ciągi dróg krajowych województwa łódzkiego. Jest to m.in. droga
krajowa nr 1 na odcinku Zgierz (przejście) – Łódź. Z kolei na niektórych odcinkach dróg
natężenie ruchu przekracza 3 mln pojazdów rocznie. Tak więc odcinki, dla których należy
stworzyć mapy akustyczne to m.in. odcinek drogi krajowej nr 71 – Zgierz (przejście) od
Strykowa –Zgierz.
Hałas kolejowy, ma mniejsze znaczenie ze względu na mniejszą gęstość sieci trakcyjnej,
mniejsze natężenie ruchu oraz w większości, usytuowanie linii w terenach o słabej gęstości
zabudowy. W ciągu ostatnich lat, z przyczyn ekonomicznych, wycofano liczne składy pociągów
zmniejszając nasilenie ruchu.
Informacji o stanie klimatu akustycznego na określonym terenie dostarcza monitoring hałasu,
który powinien być w tym celu realizowany cyklicznie, w ustalonej sieci punktów pomiarowych
i zgodnie z obowiązującymi normami pomiarów.
W roku 2011 WIOŚ nie dokonał pomiarów hałasu na terenie powiatu zgierskiego.

Rysunek 1 Klimat akustyczny w odniesieniu do odcinków dróg o natężeniu ruchu
powyżej 6 mln pojazdów na rok
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 Promieniowanie elektromagnetyczne
Źródłami pól elektromagnetycznych w województwie łódzkim są m.in.:
 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV, 400 kV, których
szkodliwy wpływ rozciąga się odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony,
 stacje nadajników radiowo telewizyjnych zlokalizowane w gminach i miejscowościach,
 bazowe stacje telefonii komórkowej (ponad 2420 szt. z czego ok. 40 % zlokalizowanych
jest na terenie miasta Łódź) rozmieszczone na obszarze całego województwa na
specjalnie wykonanych masztach, jak również umieszczone na kominach, budynkach
użyteczności publicznej i wysokich budynkach mieszkalnych,
 stacje bazowe sieci łączności radiotelefonicznej,
 cywilne stacje radiowe CB o mocy do 10 W,
 radiostacje amatorskie kat. 1 i 2,0 o mocach od 15-759 W,
 szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, pracujących w przemyśle,
ośrodkach medycznych, wojsku, policji, straży pożarnej.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2008r. Nr 221, poz. 1645),
określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
badań poziomów PEM. Weszło ono w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i nałożyło obowiązek
wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie poszczególnych województw
w 135 punktach pomiarowych w ciągu 3 lat pomiarowych po 45 w każdym roku. Tak więc
pomiary pól elektromagnetycznych w województwie łódzkim wykonywane były w latach 20082011 w 135 punktach po 45 punktów w każdym roku.
W roku 2011 badania wykonano w 45 punktach, m.in. :
1. Zgierz pl. Jana Pawła II - 0,90 V/m
2. Zgierz pl. Kilińskiego - 0,40 V/m
3. Zgierz ul. Parzęczewska /Gałczyńskiego - <0,30 V/m.
Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wynosi
7 V/m. Tak więc na terenie województwa łódzkiego, a więc i na terenie miasta Zgierza, nie są
przekroczone

dopuszczalne

wartości

składowej

elektrycznej

natężenia

i

pola

elektromagnetycznego.
 Poważne awarie przemysłowe
Głównym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska,
w której zawarte są: przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu awariom
przemysłowym, obowiązki zakładu stwarzającego takie zagrożenie, obowiązki organów
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administracji w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej
w przypadku wystąpienia awarii transgranicznych.
Poważna awaria może być spowodowana przez stacjonarny proces przemysłowy w konkretnym
zakładzie lub przez inne czynności przygotowawcze do takich procesów (magazynowanie,
transport, przepakowywanie dokonywane w dowolnym miejscu).
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem
środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą POŚ w razie wystąpienia takiej awarii, Wojewoda
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków.
O podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa.
WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez:
 kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
 badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii,
 prowadzenie szkoleń i instruktażu.
Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej.
Polskie prawo określa rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w danym zakładzie decyduje o zakwalifikowaniu go jako zakład o zwiększonym ryzyku lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
W województwie łódzkim znajduje się 21 zakładów (wg stanu na 31.12.2010r.), które zgodnie
z obowiązującym prawem mogą być sprawcami poważnych awarii. Wśród nich 6 zakładów
zakwalifikowano do zakładów o dużym ryzyku (ZDR), a 15 do zakładów o zwiększonym ryzyku
(ZZR) wystąpienia poważnej awarii. Poniższa tabela podaje listę zakładów o dużym
i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
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Tabela 4 Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych wg stanu na dzień 31.12.2010r. (źródło: WIOŚ, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego)
Lp.

Nazwa obiektu,
adres

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Maksymalna ilość

Zakłady Dużego Ryzyka na terenie miasta, w których występują substancje
niebezpieczne.
Max. ilość 180 t,
zbiorniki magazynowe
w pomieszczeniach
piwnicznych

EUROFOAM POLSKA
Sp. z o.o.
Tuluileno dwuizocyjanian
ul. Szczawińska 42
95-100 Zgierz

1

Zakłady Zwiększonego Ryzyka na terenie miasta, w których występują substancje
niebezpieczne.
Brenntag Polska
Sp. z o.o.
ul. Kwasowa 5
95-100 Zgierz
Magazyn
specjalistyczny

2

Substancje palne,
toksyczne i biologicznie
czynne

Zbiorniki naziemne, beczki
metalowe i plastikowe,
paletopojemniki

Obowiązki związane z poważnymi awariami przemysłowymi spoczywają przede wszystkim na
prowadzącym zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach
Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje
ustawa Poś.
Jednakże ryzyko wystąpienia zdarzenia w zakładach o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku
jest bardzo mało prawdopodobne, ze względu na zainstalowane systemy zabezpieczeń.
Oprócz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na
terenie powiatu zlokalizowane są 2 zakłady – tabela poniżej, w których występują mniejsze
ilości substancji niebezpiecznych, stwarzających również duże zagrożenie.
Tabela 5 Zakład, w których występują substancje niebezpieczne w ilościach mogących
spowodować zagrożenie dla ludzi i środowiska poza swoim terenem wg stanu na dzień
31.12.2010r. (źródło: WIOŚ. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
Lp.

Nazwa obiektu, adres

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Maksymalna ilość

1

„Boruta – Kolor” S.A.
ul. A. Struga 30
Zgierz

Półprodukty organiczne

61 t
Zbiorniki, instalacje,
beczki

Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest także transport (drogowy i kolejowy)
niebezpiecznych ładunków. Stwarza to poważne zagrożenie wydostania się substancji
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toksycznych podczas ich przewożenia w wyniku złego stanu technicznego cystern służących do
ich przewozu lub w wyniku wypadków drogowych i katastrof. Transport tych materiałów odbywa
się na prawie wszystkich odcinkach dróg krajowych i autostrad przebiegających przez
województwo, także powiat oraz większości linii kolejowych.
Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu
materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane
przez policję, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego
i Inspekcji Ochrony Środowiska.
 Zaopatrzenie w wodę
Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. istnieje od 1999 r. Jest właścicielem
systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie Zgierza, w którego skład wchodzą:
 ujęcia wody,
 stacja uzdatniania wody,
 sieć wodociągowa,
 sieć kanalizacji sanitarnej,
 oczyszczalnia ścieków
 stacja zlewna ścieków dowożonych.
Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza oraz zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy Zgierz.
Wody ujmowane do uzdatniania należą do IV klasy jakości wód podziemnych – wody
niezadowalającej jakości (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych), przede wszystkim
ze względu na podwyższone stężenia żelaza i manganu.
Woda po uzdatnieniu na stacji wodociągowej spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)
w zakresie wszystkich wskaźników.
Stacja uzdatniania zasilana jest wodą podziemną z czterech studni ujmujących wodonośny
poziom czwartorzędu i pięciu studni ujmujących wodonośny poziom kredy górnej.
Pompy głębinowe pracujące indywidualnie lub w różnych konfiguracjach, podają wodę poprzez
stację uzdatniania do czterech terenowych zbiorników magazynowych, skąd jest ona tłoczona
pompami drugiego stopnia do miejskiej sieci wodociągowej.
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Technologia uzdatniania polega na aeracji, filtracji i dezynfekcji wody. W celu wspomagania
usuwania mętności wody i koagulacji związków żelaza. dodawany jest koagulant w postaci
roztworu chlorku poliglinu.
Napowietrzanie wody odbywa się poprzez dwa aeratory centralne o średnicy Da = 1600 mm,
a filtracja na pięciu filtrach ciśnieniowych poziomych. W 2009 roku wprowadzono system ciągłej
dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. Dwutlenek chloru ma wysokie właściwości dezynfekcyjne
i utleniające. Duże znaczenie ma również fakt, iż nie powoduje on zmiany smaku i zapachu
wody.
Zgierz zaopatrywany jest w wodę poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 178 km.
2009

2010

2011

2 959 544,0

2 915 495,0

2 815 129,0

21 060,0

26 260,0

28 880,0

Ilość wody wtłoczonej do sieci w m3

2 896 144,0

2 856 479,0

2 770 189,0

Ilość wody sprzedanej w m3

2 351 934,4

2 246 599,4

2 171 639,3

544 209,6

609 879,6

598 549,7

34 900,0

24 980,0

34 370,0

17,59%

20,48%

20,37%

0,688

0,618

0,593

Łączne wydobycie wody ze studni w m3
Zużycie wody do celów technologicznych w
m3

Różnica pomiędzy ilością wody wtłoczonej
a sprzedanej za dany rok w m3
Woda zużyta na płukanie sieci
utracona przy awariach w m3
Strata procentowa wody na sieci
wodociągowej

i

Średni "e" za dany rok kWh/m3

 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków
Zgierz na początku XXI wieku posiadał tylko około 90 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Dzięki realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków” dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w roku 2011 długość sieci
kanalizacji sanitarnej wzrosła do 180 km. Wzrosła też ilość przepompowni ścieków z 2 do 18.
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana została głównie na terenach osiedli domów
jednorodzinnych położonych na obrzeżach miasta. W ramach Projektu modernizacji podlegały
też kanały sanitarne położone w centrum miasta, w najgorszym stanie technicznym.
Ścieki z nieskanalizowanych posesji dowożone są do Stacji Zlewnej Ścieków Dowożonych
położonej przy oczyszczalni ścieków w Zgierzu.
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w zachodniej części Zgierza, nad rzeką Bzurą. Jest
to 21 kilometr biegu rzeki o stosunkowo niskim przepływie własnym wód.
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W 1992 roku Miasto Zgierz podjęło decyzję o wspólnej z ZPB „Boruta” budowie oczyszczalni
ścieków komunalno-przemysłowych na miejscu podczyszczalni ścieków przemysłowych
należącej do ZPB „Boruta”. Budowę oczyszczalni zakończono w roku 1998.
Na oczyszczalni ścieków w Zgierzu oczyszczane są ścieki z miasta Zgierz, w tym ścieki
z terenu Parku Przemysłowego Boruta.
Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków
z mechaniczno - chemiczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Zgierzu, z 2011 roku,
wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Pozwolenie wodnoprawne zezwala na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechanicznochemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zgierzu, zgodnie z aktualnym obciążeniem
oczyszczalni wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców za 2003 r. równą 76000 RLM do
rzeki Bzury w ilości:
 Qśrd 18 000 m3/d
 Qmax.d 50 000 m3/d
pod warunkiem, że stan i skład odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczał wartości
parametrów wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym przedstawionych w tabeli poniżej.
Parametr

Wartość

BZT5

15 mg O2/l

CHZTCR

125 mg O2/l

Zawiesiny ogólne

35 mg/l

Azot ogólny

10 mg N/l

Fosfor ogólny

1 mg P/l

Chrom ogólny

0,50 mg Cr/l

Miedź

0,50 mg Cu/l

Żelazo

10 mg Fe/l

Cynk

2 mg Zn/l

Średnia dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, wg danych za 2011 rok, wynosi
12 128 m3/d.
W czasie deszczy nawalnych lub intensywnych roztopów dopływa ścieków więcej o 10 - 70 %
niż w okresach suchych. Wynika to z faktu odprowadzania wód opadowych ze Zgierza do
kanalizacji sanitarnej, a także z dopływu znaczących ilości wód infiltracyjnych.
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Łączna ilość ścieków dopływających do
oczyszczalni w m

3

Ilość ścieków zafakturowanych w m

Różnica ilości ścieków dopływających
i zafakturowanych w m

3

2010 rok

2011 rok

3 901 258,0

4 060 833,0

3 258 192,0

280,0

238,0

231,2

2 164 194,7

2 081 304,1

2 049 714,1

1 737 063,3

1 979 528,9

1 208 478,0

44,53%

48,75%

37,09%

0,808

0,849

1,125

Ilość ścieków niezafakturowanych w %
Średni "e" kWh/m
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2009 rok
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 Sieć drogowa
Układ drogowy Gminy Miasto Zgierza tworzą drogi publiczne: krajowe, powiatowe i gminne.
Ponadto na obszarze miasta występują drogi gospodarcze i obsługujące tereny zabudowy.
Drogi krajowe (w Zgierzu długość 13,737 km):
 Droga nr 91 (dawna „1”), w Zgierzu przebiega ul. Armii Krajowej, ul. Ozorkowską – długość
6,386 km;
 Droga nr 71, w Zgierzu przebiega ul. Krótką, ul. 3 Maja, ul. Sieradzką – długość 7,351 km.
Drogi wojewódzkie:
 Droga nr 702, w Zgierzu przebiega ul. Piątkowską – długość 2,872 km.
Drogi powiatowe, w Zgierzu:

Oprócz

Lp.

Numer drogi

Przebieg drogi

1

5106 E

ul. Piłsudskiego – ul. Szczawińska

2

5136 E

ul. Wiosny Ludów

3

5102 E

ul. Konstantynowska

4

5157 E

ul. Gałczyńskiego - ul. Musierowicza

5

5158 E

ul. Kasprowicza – ul. Przemysłowa

6

5141 E

ul. Łęczycka – P. Skargi – ul. Parzęczewska

7

5160 E

ul. Chełmska – ul. Łagiewnicka

8

5159 E

ul. Mielczarskiego – ul. Kuropatwińskiej

9

5155 E

ul. Targowa

10

5153 E

ul. Skwarna

11

5152 E

ul. Urocza

12

5102 E

Rondo Sybiraków

w/w

dróg

podstawową

sieć

zapewniającą

bezpośrednią

obsługę

terenów

zainwestowanych oraz powiązanie z drogami wyższych klas zapewniają drogi gminne.
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Generalnie posiadają one jezdnie dwupasmowe o nawierzchni w większości bitumicznej,
a także tłuczniowe, żwirowe i gruntowe.
Według danych GUS na koniec 2011 roku, długość dróg publicznych o twardej nawierzchni
wyniosła w powiecie zgierskim:
powiatowych – 364,3 km (w tym o nawierzchni ulepszonej – 364,3 km);
gminnych – 487,2 km (w tym o nawierzchni ulepszonej – 452,5 km).
W odniesieniu do obecnych wymogów technicznych, wzrostu ruchu drogowego i gabarytów
pojazdów posiadają one często zbyt niskie parametry i zły stan nawierzchni. Większość dróg
posiada zbyt wąskie jezdnie oraz nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym.
Działania dostosowujące układ komunikacyjny dróg do wymagań struktury drogowej wyższego
stopnia uzależnione są od decydentów zarządzających drogami wyższych kategorii oraz
samorządów lokalnych i aktywności gospodarczej miejscowych inwestorów.
Korzyści dla Gminy Miasto Zgierz z tytułu przebiegu autostrady A-1 można oceniać
w kontekście strategicznego położenia w centrum kraju. Sytuacja ta powinna wpłynąć na lepsze
skomunikowanie z Polską i z Europą. Poprzez modernizację istniejącego układu drogowego
może nastąpić lepsza obsługa komunikacyjna obszaru miasta oraz dostępność komunikacyjna
z układami zewnętrznymi, które stanowią autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Droga ekspresowa S14, polska droga ekspresowa, tzw. Zachodnia Obwodnica Łodzi –
w przyszłości połączy autostradę A2 (węzeł Emilia) z drogą ekspresową S8 (węzeł Róża)
biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic. Łączna długość ok. 41
km.

W

całości

przebiegać

będzie

w

województwie

łódzkim

na

obszarze

gmin:

Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów i Pabianice.
Droga ekspresowa S 14 przebiegać będzie od autostrady A-2 do drogi ekspresowej S-8. Trasa
S 14 znajdzie się w granicach Zgierza i zlokalizowana zostanie w rejonie Proboszczewic,
Osiedla 650-lecia oraz Piaskowic – Boruty.
Poprzez drogę S 14 powiązanie z miastem uzyska także droga ekspresowa S 8, której przebieg
odbywać się będzie od strony Pabianic i południa Łodzi i połączy się ona z autostradą A-1.
Zrealizowanie dogi ekspresowej S 14 jako zachodniego obejścia miasta, w istotny sposób
wpłynie na usprawnienie funkcjonowania układu miejskiego. W obecnej chwili przecięcie dróg
krajowych w centrum miasta powoduje wzrost zagrożenia emisją hałasu oraz emisją pyłów
i gazów do powietrza w tym rejonie.
Realizacja drogi ekspresowej S 14 w granicach Zgierza wpłynąć może w istotny sposób na stan
jego środowiska naturalnego. Największe przekształcenia środowiska obejmą teren zajmowany
przez pasy jezdne, pobocza wraz z urządzeniami odwadniającymi. Jest to obszar trwałej
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i nieodwracalnej degradacji zasobów przyrodniczych (przede wszystkim gleb, surowców
mineralnych, form rzeźby terenu, lasów).
Obszary po obu stronach pasa drogowego są strefami pośredniego, potencjalnego zagrożenia
i obniżenia wartości przyrodniczych (zmniejszenie potencjału produkcyjnego gruntów rolnych
i leśnych). Ponadto w obrębie tego obszaru wyodrębnić można znajdujące się po obu stronach
jezdni strefy bezpośredniego oddziaływania negatywnych skutków dla środowiska będące
szczególnie narażone na wystąpienie skażenia gleb, niekorzystnych zmian w zasobach leśnych
oraz deformacji form rzeźby terenu. Obszar ten może również zostać przekształcony na skutek
robót prowadzonych przy budowie drogi.
Droga ekspresowa S 14 przebiegać będzie po wschodnich obrzeżach lasu Krogulec.
Aby zminimalizować negatywne skutki tej drogi na środowisko powinny zostać podjęte pewne
działania ochronne. Należy nimi objąć osiedle 650-lecia i dla ochrony tego terenu przed
ponadnormatywnym hałasem, którego źródło stanowić będzie użytkowana droga S 14 winna
powstać strefa zieleni izolacyjnej w miejscu likwidowanych ogrodów działkowych. Z uwagi na
brak miejsca dla stworzenia odpowiednio szerokiej strefy izolacyjnej należy ją wesprzeć
parawanem przeciwakustycznym.
Powinno zostać zabezpieczone także bezkolizyjne przejście trasy S14 przez dolinę Bzury
(estakada). Dolina Bzury jako główny korytarz ekologiczny nie powinna być przedzielona drogą
biegnącą w poziomie terenu.
Projektowana trasa S 14 przebiegać ma przez sam środek dużego złoża glinopirytu
w Piaskowicach, dlatego też jej realizacja powinna być koordynowana z okresem i zasięgiem
przestrzennym ewentualnej eksploatacji tych złóż.
Przy realizacji trasy należy zwrócić szczególna uwagę na włączony do Systemu Ekologicznego
jako istotny ciąg lokalny ciek bez nazwy w rejonie Sokołowa. Trasa powinna w tym obszarze
bezkolizyjnie przechodzić nad doliną.
Wreszcie istotne znaczenie na fakt lokalizacji trasy S 14 w kompleksie leśnym Chełmy. Z uwagi
na wpływ jaki może to mieć na stan drzewostanu, gleb i cieków wodnych, przedmiotem
szczególnej troski wino być ograniczenie zrębów drzewostanu w otoczeniu trasy, a wszelkie
niezbędne dla budowy drogi składowiska materiału i lokalizacje baz powinny być umiejscowione
poza kompleksem leśnym.
W przypadku braku realizacji POŚ dla Gminy Miasto Zgierz, przeprowadzona analiza i ocena
stanu istniejącego pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak
realizacji założeń tego dokumentu najprawdopodobniej przyczyniać się będzie do utrwalania
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i występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska. Potencjalne
zmiany aktualnego stanu środowiska zależą od:
 czasu,
 nakładów finansowych, jakimi dysponują: budżet państwa, samorząd i podmioty
gospodarcze,
 aktywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w tym dotacji z UE, przeznaczanych
na cele rozwojowe infrastruktury i ochronę środowiska.
Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych
tendencji w środowisku, zwłaszcza w zakresie: jakości wód podziemnych i powierzchniowych,
terenów pozostających pod presją szkodliwego oddziaływania ruchu komunikacyjnego,
zagrożenia dla obszarów objętych ochroną prawną.
Nie bez znaczenia są również oddziaływania inne niż środowiskowe, choć jednak mające wpływ
na stan ochrony środowiska w sposób pośredni. Przewiduje się, iż w przypadku braku realizacji
omawianego dokumentu może dojść do następujących skutków:
 niezgodność

z

przepisami

krajowymi

i

międzynarodowymi,

skutkująca,

m.in.

konsekwencjami finansowymi,
 konieczność ponoszenia wysokich (i stale wzrastających) opłat za korzystanie ze
środowiska,
 uniknięcie zysków możliwych do osiągnięcia w wyniku stosowania nowoczesnych
i odnawialnych technologii,
 dalsze pobłażliwe traktowanie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska,
 postępujący zanik świadomości ekologicznej społeczeństwa.

7

Określenie, analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z
punktu

widzenia

projektowanego

dokumentu,

w

szczególności

dotyczących

obszarów chronionych
Wzrost natężenia ruchu drogowego i dużego udziału pojazdów ciężkich w strukturze ruchu
drogowego, a co za tym idzie również wzmożona emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz
wzrost natężenia hałasu stanowią potencjalne zagrożenie. Drugi problem stanowi pogorszenie
jakości stanu powietrza w obszarach zabudowanych spowodowane emisją powierzchniową
pochodzącą z niskich emitorów odprowadzających gazowe produkty spalania z domowych
palenisk i lokalnych kotłowni węglowych w sezonie grzewczym.
W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia obszarów chronionych wynikającego z działań
w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz, należy rozważyć
ewentualne konflikty między siecią NATURA 2000 oraz obszarowymi formami ochrony
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itp.)

a

lokalizacją

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Na terenie miasta nie występują żadne obszary chronione na podstawie przypisów ustawy
o ochronie przyrody, w związku, z czym negatywne oddziaływanie na obszary chronione nie
występuje.

8

Określenie, analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Cele i zadania określone dla Miasta Zgierz wynikają przede wszystkim z opracowanych
i zatwierdzonych dokumentów wyższego szczebla, takich jak:
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012, z perspektywą do roku 2016,
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
 Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz oparty więc został o postanowienia
wyżej

wymienionych

dokumentów oraz

o

postanowienia

wynikające

z dokumentów

strategicznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów.
Poniżej przedstawiono cele i kierunki działań dla Miasta Zgierz w odniesieniu do
poszczególnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań
określonych

w

Polityce

Ekologicznej

Państwa

oraz

Programie

ochrony

środowiska

województwa łódzkiego oraz innych dokumentów strategicznych, co powinno prowadzić do
zrównoważonego rozwoju całego obszaru. Osiągnięcie określonych celów w ramach
wyznaczonych kierunków działań, powinno być realizowane za pomocą konkretnych zadań
ekologicznych, które określono szczegółowo w harmonogramie realizacyjnym Programu
Ochrony Środowiska. Wiele z zaproponowanych zadań w założeniu powinno być realizowanych
właśnie przez Miasto lub przez jednostki działające na tym terenie oraz w regionie. Urząd
Miasta będzie w nich pełnić funkcje nadzoru działalności, będzie wspierać działalność
w charakterze administracyjnym lub będzie to bezpośredni współudział, jedynie w konkretnym
zadaniach będzie współfinansować lub finansować założone zadania.
Nawiązując do Polityki Ekologicznej Państwa, Program Ochrony Środowiska powinien
realizować zawarte w niej następujące priorytety ekologiczne:
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I. Działania systemowe:
1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych - kryteria rozwoju
zrównoważonego powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych.
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska - tworzenie rozwiązań prawno ekonomicznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, kontrola przestrzegania prawa przez
podmioty działające na rynku.
3. Zarządzanie środowiskowe - jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS,
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie.
4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska - podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.
5. Rozwój badań i postęp techniczny - zwiększenie roli placówek badawczych we wdrażaniu
ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz
doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska.
6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku - stworzenie systemu prewencyjnego,
mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość
wystąpienia szkody.
7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - przywrócenie właściwej roli
planowania

przestrzennego,

w

szczególności

dotyczy

to

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.
II. Ochrona zasobów naturalnych:
1. Ochrona przyrody - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody: na
poziomie

wewnątrzgatunkowym

(genetycznym),

gatunkowym

oraz

ponadgatunkowym

(ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który
w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną.
2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów - racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa
biologicznego, rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody - racjonalizacja gospodarowania zasobami
wód powierzchniowych i podziemnych, aby chronić od deficytów wody i zabezpieczyć przed
skutkami powodzi oraz zwiększenie retencji wodnej, skuteczna ochrona głównych zbiorników
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
4. Ochrona powierzchni ziemi - rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych,
przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych przez czynniki
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antropogenie, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych,
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi - racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz
sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną
przed ilościową i jakościową degradacją.
III. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego - celem działań
w obszarze zdrowia środowiskowego jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny
nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii
przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska.
1. Jakość powietrza - dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego
oraz z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy LCP i CAFE.
2. Ochrona wód - utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również
zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.
3. Oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie wiarygodnej oceny
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i pola elektromagnetyczne i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
4. Substancje chemiczne w środowisku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad
substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia
REACH.
POŚ dla Gminy Miasta Zgierz nawiązuje także do dokumentów opracowywanych chociażby
przez Ministerstwo Środowiska dotyczących projektu „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego
Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu – KLIMADA”. Głównym
celem Strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Plan zakłada następujące kierunki
działań w odniesieniu do poszczególnych sektorów (z zaznaczeniem uszczegółowienia ich
i wdrożenia na poziomie regionalnym i lokalnym):
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska:
 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu,
 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu,
 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,
 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie,
 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian
klimatu.
2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich:
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 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami,
 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian
klimatu.
3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu:
 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu,
 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu.
4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian
klimatu:
 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania w kontekście zmian
klimatu (miasta i obszary wiejskie),
 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.
5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:
 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu,
 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do
zmian klimatu.
6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu:
 zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i
metodami ograniczania ich wpływu,
 ochrona

grup

szczególnie

narażonych

przed

skutkami

niekorzystnych

zjawisk

klimatycznych.
Jako naczelną zasadę ochrony środowiska województwa łódzkiego, podobnie jak polityki
ekologicznej państwa, przyjmuje się sformułowaną w Konstytucji RP zasadę zrównoważonego
rozwoju. Lista celi i priorytetów województwa łódzkiego przedstawiona jest poniżej.
Obszar działania
Ochrona zasobów naturalnych

Ochrona jakości powietrza

Priorytety
- ochrona zasobów przyrodniczych
- ochrona i zwiększanie zasobów leśnych,
- ochrona gleb użytkowanych rolniczo,
- racjonalna eksploatacja kopalin i ochrona złóż,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- zmniejszenie materiałochłonności produkcji.
- wdrażanie programów ochrony powietrza (POP),
- opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji
(PONE) dla terenów wskazanych w POP,
- przygotowania do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady
przemysłowe (modernizacje istniejących technologii i
wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń),
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i
budownictwie (rozwój sieci ciepłowniczych, termomodernizacje),
- ograniczanie emisji ze środków transportu (modernizacja taboru,
wykorzystanie paliw ekologicznych, remonty dróg).
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- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
- ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i
obszarowych, - rozwój małej retencji wodnej,
- odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu
przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi.
- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
- rozbudowa lub budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów
(ZZO),
- zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
- realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem
- edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją
pól,
- zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.
- prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
dotyczącej wszystkich elementów środowiska.
- działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w
zakładach oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych,
- szybkie usuwanie skutków poważnych awarii.

Cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach strategicznych wyższego szczebla zostały
bezpośrednio, bądź pośrednio ujęte w Programie Ochrony Środowiska. Cele strategiczne
określone na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym to cele ogólne,
teoretyczne, a w projekcie POŚ zostały one częściowo praktycznie dostosowane do lokalnej
skali analizowanego dokumentu, do skali Gminy. W kierunkach rozwoju i planowanych
działaniach, nawiązując pośrednio do celów wyższego szczebla, starano się wyznaczyć
konkretne przedsięwzięcia i inwestycje lub działania.
Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, to taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń. Definicja ta wskazuje, iż środowisko przyrodnicze pełni ważną rolę w postępie
społeczno - gospodarczym państw, dlatego przy planowaniu celów i kierunków rozwoju, w tym
celów polityki ochrony środowiska należy wziąć pod uwagę zasady gospodarowania zasobami
środowiska przyrodniczego określone w dokumentach strategicznych wyższego szczebla.

9

Określenie, analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz jest dokumentem zawierającym opis
zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku. Należy zatem podkreślić, że
ocena ma za zadanie przeanalizowanie ryzyka związanego z niewypełnieniem zaplanowanych
zadań oraz wskazanie zagrożeń wynikających z niekorzystnego przebiegu realizacji zadań.
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Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie przy braku informacji
o sposobie realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Z uwagi na fakt, że
większość zamierzeń inwestycyjnych wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych
przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie typowych oddziaływań i potencjalnych skutków.
Inwestycje w zakresie wodociągów, kanalizacji, ujęć wody i stacji uzdatniania wody przyczynią
się do poprawy jakości wody pitnej i podniesienia standardu życia mieszkańców. Jednakże
w trakcie projektowania ujęć wód podziemnych, należy przeanalizować dostępne zasoby
wodne, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych szkód w środowisku hydrogeologicznym.
Wzrost presji urbanistycznej po uzbrojeniu terenów w sieć wodociągową i kanalizacyjną może
powodować pośrednie oddziaływanie na środowisko.
W zakresie poprawy stanu jakości powietrza należy dążyć do ograniczania emisji
zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez eliminacje wykorzystania paliw konwencjonalnych
w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych. Działania takie pozwolą na eliminację
zagrożenia zdrowia ludzi i ogranicza niszczenie fasad budynków.
Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku
mają

pośrednio

pozytywny

wpływ

na

środowisko,

ponieważ

kształtowanie

postaw

proekologicznych odgrywa znaczącą rolę w ramach zapobiegania degradacji środowiska oraz
ochrony przyrody.


Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na pogorszenie
stanu zanieczyszczenia powietrza ani obszaru Miasta, ani jego otoczenia. Ograniczając emisję
zanieczyszczeń, także niską, która jest najważniejszym problemem, spowoduje się również
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach oddziaływania ponadlokalnego. Planowane
działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie
pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Emisja z obszarów
zabudowanych może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców w przypadku, kiedy
istniejąca zabudowa stwarza niekorzystne warunki pod względem warunków przewietrzania.
Ważne jest zatem planowanie nowej zabudowy pod kątem zapewnienia odpowiednich
warunków sanitarnych, co powinno mieć odzwierciedlenie w poszczególnych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Biorąc pod uwagę, że komunikacja także stanowi źródło zanieczyszczeń na terenie Miasta,
konieczne jest podjęcie działań w zakresie reorganizacji i upłynnienia ruchu samochodowego.
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Wpływ na środowisko wodne

Zasoby wodne jednostki są cennym zasobem przyrodniczym, a jednocześnie są narażone na
degradację ze względu na zanieczyszczenia oraz wyczerpywanie się tych zasobów.
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla wód i ziemi, powodowanego
modernizacją i rozbudową infrastruktury wodociągowej, przeciwnie – ich realizacja powinna
spowodować uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód powierzchniowych
i podziemnych obszaru.
Eksploatację

ujęć

wód

należy

prowadzić

zgodnie

z

obowiązującymi

pozwoleniami

wodnoprawnymi. Konieczne jest przeanalizowanie i ewentualne skorygowanie zapisów
poszczególnych decyzji, zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz możliwościami. Budowa
urządzeń

służących

do

zaopatrzenia

w

wodę

mieszkańców powinna

odbywać

się

z jednoczesnym rozwiązaniem gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemu
kanalizacji zbiorczej.
Budowa sieci kanalizacyjnej podlega najczęściej analizie jej opłacalności, jednak dla ochrony
środowiska jest ona rozwiązaniem bardziej korzystnym. W przypadku obszarów na których
występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a tym samym także
gruntowych, budowa indywidualnych rozwiązań gospodarki ściekowej nie jest korzystnym
podejściem do problemu odprowadzania ścieków. Właściciele takich urządzeń nie są w stanie
zagwarantować

właściwego

oczyszczenia

ścieków

lub

prawidłowego

eksploatowania

urządzenia. Budowa sieci wyeliminuje przedostawanie się zanieczyszczeń z możliwych
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu. W ten sposób zmniejszy się zagrożenie
mikrobiologiczne i eutrofizacji. Ograniczy to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód
podziemnych. Problemem mogą natomiast być przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Podmioty wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi muszą zapewnić ochronę wód przed
zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej
ochronie. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien
minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. Obiekty budowlane, których
użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, nie mogą zostać
oddane do użytkowania, jeżeli nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska.
Jednocześnie należy podkreślić, że budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę
realizować

się

powinno

jednocześnie

z

rozwiązaniem

spraw

gospodarki

ściekowej,

w szczególności przez budowę systemów kanalizacji zbiorczej. Natomiast w miejscach, gdzie
budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub
powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania
zapewniające ochronę środowiska.
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Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód będą pozytywnie oddziaływać na
środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mogą wystąpić na mniejszą
skalę, występować raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Przedsięwzięcia w zakresie
budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej są niewątpliwie proekologiczne i służą ochronie
zasobów wód.
Zapisy Programu dotyczące ochrony zasobów wodnych w efekcie długofalowym nie będą
powodowały negatywnych oddziaływań na środowisko.


Wpływ na powierzchnię ziemi

Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania przez
zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd terenami
biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni szczególnie cennych
pod względem przyrodniczym przed nadmiernym zainwestowaniem.


Wpływ na klimat

Wprowadzanie ustaleń POŚ nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat lokalny.


Wpływ na zabytki

Planowane działania pozwolą utrzymać i wyeksponować zachowane zasoby krajobrazu
kulturowego i jego struktury, a także kształtować wysokiej jakości środowisko antropogeniczne.
Wszelkie prace budowlane polegające na remontach i konserwacji powinny być uzgadniane
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ochrona zabytków powinna być szczegółowo
określona na poziomie MPZP.


Wpływ na dobra materialne

Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony
dziedzictwa materialnego Miasta (do tego celu służą osobne opracowania, jak na przykład
Program Ochrony Zabytków, Program Rewitalizacji). Działania mające na celu poprawę stanu
ogólnego środowiska wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr materialnych.
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego, ograniczenie niskiej emisji będzie oczyszczać
powietrze i opady atmosferycznego z zanieczyszczeń, co będzie pozytywnie wpływać na tkankę
zabudowy.
Także zainwestowanie w infrastrukturę techniczną (wodociągi, infrastrukturę drogową) powinno
skutkować podwyższeniem standardów mieszkaniowych.
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Działania związane z pracami budowlanymi czy też remontowymi na obiektach traktowanych
jako dobra materialne, np. termomodernizacja budynków, również wpłyną pozytywnie na
strukturę zabudowy oraz poprawią wygląd estetyczny jednostki.
Ustalenia projektu POŚ wpłyną więc neutralnie lub korzystnie na dobra materialne.


Wpływ na krajobraz

Na krajobraz mogą wpłynąć negatywnie działania mające na celu ochronę poszczególnych
komponentów środowiska czy zdrowia człowieka. Lokalny ład przestrzenny może zostać
zaburzony budową ekranów akustycznych, remontami. Jest to jednak bardzo subiektywne
odczucie. Właściwie przeprowadzone prace, projekty wkomponowane w lokalny krajobraz nie
powinny negatywnie wpłynąć na wygląd estetyczny obszaru.
Podsumowując można stwierdzić, że zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań może
prowadzić do pogorszenia stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.
10 Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto
Zgierz, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim inwestycje
w zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi i kanalizacja jak również przebudowa dróg.
Ewentualne negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć poprzez
prawidłowo sporządzony projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na
etapie budowy jak również eksploatacji.
Do działań ograniczających oddziaływanie można zaliczyć chociażby stosowanie odpowiednich
technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, jak również odpowiednie zabezpieczenie
techniczne sprzętu i placu budowy. W przypadku realizacji inwestycji drogowych należy unikać
barier dla funkcjonowania przyrody jak również ograniczać presje na tereny wrażliwe. Ponadto
uwzględnienie w projekcie możliwości budowy ekranów akustycznych oraz rozwiązań
poprawiających płynność ruchu może ograniczyć oddziaływanie drogi jako źródła hałasu.
Z uwagi na nieodwracalny charakter przekształceń środowiska należy dokładnie rozważyć
lokalizację inwestycji oraz zastosować rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska.
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11 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru, w tym także wskazanie napotkanych trudności wynikających
z niedostatku techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy
Miasto Zgierz jest dokumentem wspomagającym ten program, gdyż wskazuje na ewentualne
zagrożenia związane z brakiem realizacji lub jego niepełną realizacją. Proponowane w ramach
Programu przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na środowisko, dlatego na etapie ich
realizacji należy wybrać wariant (lokalizacyjny, konstrukcyjny, technologiczny), który będzie
w najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. Ponadto w zależności od
lokalnej

chłonności

środowiska

oraz

występowania

obszarów

wrażliwych

w

rejonie

przedsięwzięcia należy rozważyć wariant alternatywny.
Należy również pamiętać, że przedmiotowy dokument przedstawia ogólne propozycje
przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań
alternatywnych dla wskazanych działań.

12 Metody

analizy

realizacji

postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości jej przeprowadzania
System monitoringu realizacji i efektywności Programu Ochrony Środowiska składa się
z podstawowych elementów:
 monitoringu środowiska,
 monitoringu wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania,
oceny i aktualizacji,
 monitoringu społecznego (odczucia i skutki),
 monitoringu, inspekcji i egzekucji leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji.
W

celu

nadzoru

nad

realizacją

opracowanego

niniejszego

Programu

wybrano

wskaźniki/mierniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań.
Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych
w przyszłych aktualizacjach Programu Ochrony Środowiska.
Dla

prawidłowej

oceny

realizacji

Programu

należy

wskaźników/mierników jego efektywności.
Wskaźniki/mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy:
 ekonomiczne,
 ekologiczne,
 społeczne (świadomości społecznej).

przyjąć

uporządkowany

system
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Wskaźniki/mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony
środowiska przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do
nich łączny i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu
w okresie eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie.
Do wskaźników/mierników ekologicznych zaliczą się mierniki określające stan środowiska,
stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji.
Wskaźnikami/miernikami będą m.in.:
 jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
 długość sieci kanalizacyjnej,
 ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,
 wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych,
 wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych,
 powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
 powierzchnia terenów zdegradowanych,
 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
Natomiast wskaźniki/mierniki społeczne to:
 udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,
 stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej),
 ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie, udział
mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności),
 ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami
środowiska.
Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajów wskaźników jest decyzją ustalającą określony system
oceny przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest
ustalenie sposobu ich łączenia, a następnie interpretacji.
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz niezbędna jest okresowa wymiana informacji
pomiędzy gminą a starostwem, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia
zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.
W przedmiotowym opracowaniu przyjęto jako podstawę oceny realizacji programu ocenę opartą
na wskaźnikach/miernikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na
wskaźnikach świadomości społecznej. Dla poszczególnych zagadnień zaproponowano
wskaźniki realizacji celów, które są miernikami stopnia wdrożenia (wykonania) programu.
Ważnym jest, aby wskaźniki były mierzalne, oparte na łatwo dostępnych danych (np. GUS,
RDOŚ czy WIOŚ).
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Analizując przyjęte wskaźniki Organ wykonawczy gminy będzie mógł oceniać skuteczność
realizacji programu, a wnioski z tej oceny będą brane pod uwagę przy cyklicznej jego
weryfikacji.
13 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Obowiązek

rozważania

możliwości

transgranicznego

oddziaływania

na

środowisko

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.
Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te
realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące
emisje lub zmiany w środowisku. Miasto Zgierz nie jest położone w obszarze przygranicznym,
a realizacja projektu „POŚ dla Miasta Zgierz” nie stworzy żadnych konsekwencji dla
ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mogłyby posiadać znaczenie
transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach „Programu …”
ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie
miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „POŚ dla Miasta Zgierz” nie
wskazuje na możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego
objąć terytorium innych państw.
14 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji
projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020. Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, który
aktualizuje obowiązujące dotychczas opracowanie uchwalone przez Radę Miasta.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Programu obejmuje szeroką
tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla Gminy
Miasto Zgierz w zakresie ochrony środowiska (ochrony wód, powietrza, gleby i przyrody).
Jest ona dokumentem wskazującym na możliwe negatywne skutki oraz formułującym zalecenia
dotyczące minimalizacji oraz przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza
sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie procedury strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu programu ochrony środowiska (dokumentu określającego ogólne ramy
realizacji dla kolejnych przedsięwzięć), powinna określać i oceniać skutki wpływu realizacji
ustaleń tego dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra materialne, a także
skutki dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego przeznaczenia lub
wykorzystywania terenów, wskutek realizacji ustaleń Programu. Celem opracowania jest
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określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian środowiska, wywołanych przez
zakres oraz tempo realizacji zadań i działań, sprecyzowanych w treści dokumentu POŚ.
Przy sporządzaniu
charakterystyce

Prognozy

zasobów

posługiwano

środowiska

się

Miasta

metodą
Zgierz,

opisową,
określeniu

która

polegała

stanu

na

środowiska

przyrodniczego i jego zagrożeń. Do opisu posłużono się danymi pochodzącymi z Urzędu Miasta
oraz z innych jednostek i podmiotów działających na tym terenie. Do przeprowadzenia analizy
zostały wykorzystane również dane zgromadzone przez WIOS, GUS, dostępną literaturę
tematu oraz ustalenia własne. Zastosowano również metodę analityczną, która polegała na
analizie proponowanych kierunków działań w zakresie ochrony środowiska.
Charakter omawianego dokumentu z założenia jest proekologiczny. Jednak realizacja
niektórych

zamierzeń,

jakkolwiek

w skali

regionalnej

uzasadnionych

pod

względem

ekologicznym, w skali lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych, negatywnych
oddziaływań środowiskowych.
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla wód i ziemi, powodowanego
rozbudową sieci wodno - ściekowej. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony
wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań,
które mogą wystąpić na mniejszą skalę, występować raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej.
Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na pogorszenie
stanu zanieczyszczenia powietrza ani obszaru Miasta, ani jego otoczenia.
Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania przez
zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd terenami
biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni szczególnie cennych
pod względem przyrodniczym przez nadmiernym zainwestowaniem.
Program ochrony środowiska jako działania chroniące środowisko przed wpływem hałasu i pól
elektroenergetycznych podaje głównie działania kontrolne, monitoring i przestrzeganie
obszarów wolnych od zagospodarowania wokół miejsc narażonych na ekspozycję na te
zagrożenia. Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie ochrony przed hałasem
i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych
negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę.
Na terenie Miasta nie planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do wystąpienia poważnej
awarii.
Jedynymi inwestycjami, których realizacja wymaga szczegółowej analizy wpływu na środowisko
są modernizacje ciągów komunikacyjnych, budowa infrastruktury wodno – ściekowej czyli
przedsięwzięcia związane z podejmowaniem robót budowlanych, mogących naruszać
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stabilność poszczególnych komponentów środowiska oraz wywoływać uciążliwości odczuwalne
dla mieszkańców.
Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony
dziedzictwa materialnego. Działania mające na celu poprawę stanu ogólnego środowiska
wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr materialnych.
Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można ocenić
dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny
oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu POŚ,
takich danych nie można przedstawić, ponieważ jest to dokument ogólny i strategiczny,
zawierający ogólne wytyczne dla Miasta, określający ogólne ramy przedsięwzięć planowanych
do realizacji na tym terenie.
Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian tylko w tym
komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych
elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość systemu.
Zapisy Programu odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Ochrony tej nie można
rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku. Ochrona
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury, która te
komponenty

będzie

chronić,

bądź

oczyszczać

wpłynie

niewątpliwie

na

zdrowie

i bezpieczeństwo człowieka.
Biorąc pod uwagę lokalizację Miasta Zgierz, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania
na środowisko. Program, nie zawiera zapisów (ani nie stwarzają możliwości), w wyniku których
mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, którego głównym celem jest określenie dla
Miasta Zgierz drogi do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju, ustalonych wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Odstąpienie od wdrażania zapisów tych dokumentów oznaczać będzie odstąpienie od
obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. W przypadku braku realizacji
POŚ dla Miasta Zgierz, przeprowadzona analiza i ocena stanu istniejącego pozwala wykazać,
że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji Programu przyczyniać się
będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.
Realizacja POŚ nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających
przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewiduje się podjęcia
takich działań, choć można przypuszczać, że szczegółowe raporty oddziaływania na
środowisko planowanych inwestycji będą wymagać podjęcia takich działań.
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Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska jest
dokumentem wspomagającym projekt POŚ, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia
wynikające z niepełnej ich realizacji. Sugerowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach POŚ
mają zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie działań alternatywnych dla
podanych rozwiązań nie ma zatem uzasadnienia z formalnego i ekologicznego punktu
widzenia. Na etapie sporządzania projektów do planowanych inwestycji można prowadzić
wariantowanie przy wyborze technologii, zastosowanych materiałów, sposobu wykonania,
terminu bądź konkretnego przebiegu prac inwestycyjnych.
Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie POŚ wymaga stałego monitorowania
realizacji zapisanych w tych dokumentach zadań oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawiania
się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami, a stanem rzeczywistym. Monitorowanie
to winno stać się stałym zadaniem, przede wszystkim, władz Miasta, które są odpowiedzialne
za nadzorowanie wdrażania POŚ.
Projekt POŚ określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. W dokumencie tym
zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić stopień realizacji
poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Co cztery lata, w ramach
aktualizacji

tych

dokumentów

proponowane

zadania

będą

również

aktualizowane

i dostosowywane do stale zmieniającej się sytuacji w Gminie oraz regionie w zakresie stanu
i jakości środowiska przyrodniczego oraz do aktualnych problemów w tym zakresie.
Zapisy Programu odnoszą się do zapisów dotyczących ochrony środowiska dokumentów
w skali regionu i kraju. Przy opracowywaniu Programu korzystano i nawiązywano do zapisów
zawartych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla, takich jak:
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012, z perspektywą do roku 2016,


Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012,

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

