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1. WSTĘP
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska,
polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do
realizacji ochrony środowiska (art.13.).
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy województw, powiatów
i organy wykonawcze gmin sporządzają programy ochrony środowiska
uwzględniając w nich cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram
działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów
(art. 14 i 17).
Struktura programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów:
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Definiuje ona ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony
środowiska opracowywanych między innymi dla potrzeb gmin. Zgodnie
z ustawą (art. 14 ust.1), program ochrony środowiska określa w szczególności:
-

cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne,
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe.
II Polityki ekologicznej państwa

Zgodnie z zapisami tego dokumentu program winien definiować cele dla okresu
8-letniego i zadania na okres najbliższych czterech lat oraz określać system
monitorowania realizacji programu i nakłady finansowe na jego wdrożenie.
Cele i zadania powinny mieścić się w następujących obszarach tematycznych:
- cele i zadania o charakterze systemowym,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie
zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii,
- środowisko i zdrowie, w tym dalsza poprawa jakości
środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego,
- przeciwdziałanie zmianom klimatu,
Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym.
Dokument ten precyzuje sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej
państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości
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programów.
W gminnym programie ochrony środowiska powinny być uwzględnione:
- zadania własne gminy, tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości
lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,
-

zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na
terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim
lub centralnym.

Niniejszy

program

w

przypadku zmiany wymagań prawnych bądź pojawiania się

nowych problemów, winien zostać zaktualizowany.
Zgodnie
ochrony

z

zapisami

środowiska

winien

ustawy
być

Prawo

cyklicznie

ochrony

środowiska

aktualizowany –

program

przynajmniej

co

4 lata.
Polityka ekologiczna winna się rządzić pewnymi zasadami, a wśród nich
wiodącą, czyli zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem
zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań
w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasady
i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku
możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy
jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz
naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym,
gatunkowym i genowym. Istotą zasady zrównoważonego rozwoju jest równorzędne
traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju przy realizacji polityki ekologicznej
winny być brane pod uwagę inne, pomocnicze zasady:
-

-

-

zasada przezorności, która przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających
się problemów powinno następować już wtedy, kiedy pojawia się
uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania,
zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,
co w praktyce oznacza uwzględnienie w politykach sektorowych celów
ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi,
zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego, a więc potrzeba
zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem
4
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-

-

-

-

i utrzymaniem warunków dla przyszłych pokoleń jako społeczeństw, grup
społecznych i jednostek ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do
ograniczonych zasobów i walorów środowiska oraz równoważenie szans
pomiędzy człowiekiem a przyrodą poprzez zapewnienie zdrowego
i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich przy zachowaniu
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych ze stałą ochroną
różnorodności biologicznej,
zasada regionalizacji oznaczająca między innymi rozszerzenie uprawnień dla
samorządu terytorialnego do ustalania regionalnych opłat i wymogów
ekologicznych wobec jednostek gospodarczych i regionalizowanie
ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej,
zasada uspołecznienia polityki ekologicznej
przez
stworzenie
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli,
grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania
modelu zrównoważonego rozwoju,
zasada „zanieczyszczający płaci”,
zasada prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i
realizacji przedsięwzięć,
zasadastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),
zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, która ma
zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych
ochrony środowiska.

Ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z głównych warunków
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój z punktu widzenia środowiska przyrodniczego
to dążenie do:
- zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
- racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych i zastępowania ich
substytutami,
- ograniczania uciążliwości dla środowiska i nie przekraczania granic
wyznaczonych jego odpornością, zachowania różnorodności biologicznej,
- zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,
- tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji
w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania
zanieczyszczeń.
Generalnie celami polityki ekologicznej w skali kraju w sferze racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych są:
5
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-

racjonalne użytkowanie wody,
zmniejszenie zużycia surowców,
zmniejszenie ilości odpadów z produkcji,
zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych,
ochrona gleb,
wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych,
ochrona zasobów kopalin.

Program ochrony środowiska dla gminy Rakszawa wytycza cele polityki
ekologicznej, takie jak:
-

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych
ochronę powietrza i ochronę przed hałasem,
ochronę wód poprzez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz
racjonalizację zużycia wody,
ochronę gleb i powierzchni ziemi przez minimalizowanie destrukcyjnych
oddziaływań przemysłu i komunikacji,
ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności.

Cele środowiska dla Gminy Rakszawa powinny nosić cechy:
- specjalistycznych,
- mierzalnych,
- akceptowalnych,
- realistycznych,
- terminowych.
Program ochrony środowiska powinien być powiązany z dokumentami
wynikającymi z zapisów Polityki Ekologicznej Państwa oraz z dokumentami
szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
Program ochrony środowiska dla Gminy Rakszawa na lata 2013-2016 uwzględniający
lata 2017-2020, będzie podstawowym dokumentem koordynującym
działania
na
rzecz ochrony środowiska.
Najważniejszą rolą Programu będzie:
-

określenie zasobów
środowiska i
najważniejszych problemów
ekologicznych możliwych do rozwiązania na poziomie ponadlokalnym
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i gminnym, w określonych okresach czasu,
stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne środki finansowe
potrzebne do realizacji przedsięwzięć,
umożliwianie zrównoważonego rozwoju gminy poprzez koordynowanie
przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach,

-

określenie zakresu i zasad współpracy administracji publicznej wszystkich
szczebli, instytucji, pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz
środowiska w gminie,
- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o stanie
środowiska gminy
Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu społecznego
obejmuje jeden główny cel, tj. propagowanie idei ochrony środowiska oraz trwałego
i zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, ekologicznego i społecznego)
w społeczeństwie.
-

Korelacje Programu z innymi dokumentami przedstawia rysunek nr 1.
Rysunek 1 Schemat powiązań programu Ochrony Środowiska z innymi dokumentami

KRAJ
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państwa

WOJEWÓDZTWO
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Strategia rozwoju
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łańcuckiego

GMINA RAKSZAWA

Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Program ochrony środowiska

Program ochrony
środowiska
województwa
podkarpackiego
i
powiatu
łańcuckiego

7

Gminne
programy
i plany
sektorowe

Program Ochrony Środowiska Gminy Rakszawa

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Położenie i granice

Gmina Rakszawa położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego
i wchodzi w skład powiatu łańcuckiego Położenie w powiecie łańcuckim przedstawia
rysunek nr 2.

Rysunek 2 Położenie Gminy Rakszawa w powiecie Łańcuckim

Od wschodu graniczy z Gminą Żołynia, od południa z gminą Czarna, od
zachodu z gminą Sokołów natomiast od północy z gminą Leżajsk.
W skład Gminy wchodzą 3 miejscowości Rakszawa, Węgliska i Wydrze .
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Pod względem

morfologicznym

Gmina

Rakszawa

położona

jest

w obrębie Kotliny Sandomierskiej obejmując część Płaskowyżu Kolbuszowskiego
i Pradoliny Podkarpackiej.

Płaskowyż

Kolbuszowski

stanowi

teren

pagórkowaty o mało urozmaiconej rzeźbie, na którym występuje wierzchowina
polodowcowa,

doliny boczne doliny nieckowate, doliny V-kształtne, zagłębienia

bezodpływowe, wydmy i skarpy.

Na

terenie

Gminy

występują

mało

zróżnicowane warunki morfologiczne, które stwarzają dużą przydatność terenu do
różnych form zagospodarowania.

Dane demograficzne
Gmina Rakszawa obejmuje obszar 66,46 km2. Obszar ten zamieszkuje
7288 mieszkańców (dane za rok 2011) i jest to 9,2 % mieszkańców powiatu
łańcuckiego (wykres 1).

Wykres 1. Udział mieszkańców Gminy Rakszawa na tle ludności powiatu Łańcut

Na km2 powierzchni przypada tutaj 110 osób, czyli średnia gęstość zaludnienia
jest tutaj mniejsza niż średnia w powiecie oraz województwie (wykres 2).
9
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Wykres 2. Porównanie średnich gęstości zaludnienia na km2 w Gminie Rakszawa,
Powiecie Łańcuckim oraz Województwie Podkarpackim

Struktura wieku mieszkańców Gminy kształtuje się w sposób następujący :
- ludność w wieku przedprodukcyjnym

1653 osób (25,8%)

- ludność w wieku produkcyjnym

4196 osób (8,7%)

- ludność w wieku poprodukcyjnym

1139 osób (15,5%)

Dane te zostały przedstawione graficznie na wykresie 3.

Wykres 3. Struktura wiekowa ludności gminy [%]
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Przyrost naturalny wskazywał w 2011r. w Gminie wartości dodatnie (39)
Jednym

z

największych

w większości innych gmin

problemów

powiatu

w

Gminie

i województwa

zarejestrowanych bezrobotnych wynosi

692

jest

osób

Rakszawa,

bezrobocie.

jak

Liczba

i stanowi to 15,4 %

zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym gminy.
Zaznaczyć należy, że bezrobocie w powiecie osiągnęło próg 11 % bezrobotnych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym powiatu .
Pomimo

rolniczego

charakteru

Gminy

należy

ona

do

stosunkowo

rozwiniętych gospodarczo. Wprawdzie ludność związana z rolnictwem stanowi
główną

grupę zawodową to jednak istotną rolę odgrywa zatrudnienie poza

rolnictwem.

Rolnictwo

W strukturze użytków rolnych (3296 ha) w Gminie Rakszawa dominują
grunty orne, stanowiące około 51 %, około 42 % zajmują tereny leśne, 5 % stanowią
tereny zurbanizowane, natomiast nieużytki to około 2 %. Dane te zobrazowano na
wykresie 4.

Wykres 4. Użytki rolne w Gminie Rakszawa

Lasy w ogólnej powierzchni gminy zajmują
11
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publiczne 1777,0 ha pozostałą część stanowią lasy prywatne. Gmina posiada 18 ha
lasów pozostałe lasy są lasami państwowymi.
W

strukturze

gospodarstw

rolnych

indywidualnych

gospodarstwa do 2 ha, zajmują się one głównie
bydła

i

trzody

chlewnej

występuje

produkcją

przeważają
roślinną.

małe

Hodowla

tutaj w niezbyt dużej ilości w porównaniu

z innymi gminami powiatu. Część mieszkańców Gminy utrzymuje się z pracy
w swoim gospodarstwie.

Gleby

Około 85%

powierzchni

Płaskowyżu

Kolbuszowskiego

stanowią

osady

pochodzenia rzeczno - lodowcowego, które warunkowały powstanie tutaj gleb
bielicowych. Na skutek nieustannego wypłukiwania składników odżywczych, gleby
są wybielone (wyługowane) i mocno zakwaszone, a przez to mało urodzajne
i nieżyzne. Można je podzielić na kilka rodzajów, które z kolei warunkują kierunki
produkcji rolniczej. Na przykład gleby bielicowo – piaszczyste warunkują kierunek
żytnio – łubinowy, gleby gliniaste – żytnio – ziemniaczany, mady i piaski rzeczne –
kierunek łąkowo – pastwiskowy.

Turystyka

Gmina Rakszawa

jest

jednym z regionów położonych na terenach

charakteryzujących się dużymi walorami krajobrazowymi, szczególnie północna
część gminy położona w

obrębie

Brzóźniańskiego Obszaru

Chronionego

Krajobrazu. Znaczny udział w tym terenie mają gleby piaszczyste, słabo gliniaste,
piaszczyste naglinowe i naiłowe oraz gleby wytworzone z glin zwałowych. Dominują
tu lasy liściaste, grądowe i mieszane oraz reliktowe stanowiska lasów bukowojodłowych (Pietruskowa Góra – Julin).
Brzeźnik powstał dzięki wykorzystaniu naturalnych nierówności terenu,
spiętrzono wodę i założono stawy. Pagórki, wysokie skarpy obsadzono różnymi
gatunkami drzew, nadając drzewostanowi charakter lasu mieszanego. Wytyczono
alejki i ścieżki do spacerów pieszych, tworząc zaciszne miejsca.
12
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Rysunek 3. Staw w Brzeźniku

Przez teren Gminy przebiegają 2 szlaki turystyczne:
-

szlak zielony od Łańcuta do rezerwatu ‘Kołacznia” w Woli Zarczyckiej,

-

szlak niebieski od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska

13
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Infrastruktura Techniczna
Drogi
Przez teren gminy przechodzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
Droga wojewódzka to droga nr 877 relacji Leżajsk – Łańcut – Szklary, praktycznie
przecinająca gminę z

północy

na południe. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to

wyróżnić można:


Nr 1 368 R – Trzeboś – Rakszawa – Basakówka;



Nr 1 369 R – Trzeboś – Węgliska;



Nr 1 510 R – Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka;



Nr 1 511 R – Rakszawa – Brzóza Stadnicka;



Nr 1 512 R – Medynia Głogowska – Rakszawa;



Nr 1 514 R – Potok – Smolarzyny.

Pozostała sieć dróg to drogi gminne. Łączna długość dróg znajdujących się
w granicach administracyjnych Gminy wynosi 51,1 km, w tym :
 Droga wojewódzka

5,1 km;

 Drogi powiatowe

26,1 km;

 Drogi gminne

19,9 km.

Porównanie nawierzchni wszystkich dróg w Gminie wskazuje, że droga
wojewódzka oraz drogi powiatowe w całości posiadają nawierzchnię twardą
ulepszoną, natomiast około 19 % dróg gminnych posiada nawierzchnię gruntową
lub gruntową ulepszoną pozostała część posiada nawierzchnię asfaltową. Niestety
nawierzchnia twarda dróg w zdecydowanej większości jest w niezbyt dobrym stanie
technicznym.
Wodociągi i kanalizacja
Wodociągi w Gminie Rakszawa są jednym z najlepiej rozwiniętych elementów
infrastruktury. Praktycznie

wszystkie miejscowości

wodociągową. Według danych

w gminie

posiadają

sieć

Urzędu Statystycznego, aż 95,3% mieszkańców
14
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Gminy k o r z y s t a z w o d o c i ą g u , a zaopatrywani są w wodę za pomocą
wodociągów

wiejskich

korzystających

z

ujęć

wody

podziemnej

o udokumentowanych i zatwierdzonych zasobach. Wodociąg gminny w Rakszawie
zaopatrywany jest z ujęcia wód podziemnych. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z
sieci wodociągowej czerpią wodę ze studni lokalnych.
Na potrzeby gminy w roku 2011 pobrano 662,7 tys m3 wody.

Zgodnie

z

danymi

Urzędu

Statyst ycznego

odsetek

ludności

korzysta jące j w 2011r. z sieci kanalizacyjne j wynosi 43,7% mieszkańców.
Według informacji uzyskanych z gminy ścieki sanitarne oraz browarnicze
z
w

Browaru

Van

Pur

przed

zrzutem

do

kanalizacji

są

podczyszczane

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zakładowej. W skład oczyszczalni

wchodzą krata, sita, zbiornik wyrównawczy, osadnik wstępny, 2 złoża biologiczne
i osadnik wtórny. Proces oczyszczania

przebiega głównie w 2 złożach

biologicznych, a wytrącanie osadu następuje w zbiorniku wstępnym.
Zarówno ścieki przemysłowe

jaki i bytowe transportowane są siecią

kanalizacyjną grawitacyjno – tłoczną do oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej.

Gaz i energia elektryczna
Gazowa

sieć

rozdzielcza

n ad któr ą kon trol ę spr a wu je Karp acki

O per at or Syst e mu Dystr yb ucyjne go Sp . z o .o . obejmuje swym za si ęgie m
większość terenów osiedleńczych poszczególnych

miejscowości w

gminie,

mimo to tylko część mieszkańców korzysta z usług spółki, a mianowicie jedynie
39,9 % mieszkańców.
Sieć średniego napięcia obejmuje linie 15kV i jedną linię 30 kV. Sieć ta jest
wystarczająca

do

obsługi

gospodarstw

indywidualnych

oraz

podmiotów

gospodarczych znajdujących się na terenie gminy. Zelektryzowano 100 % terenu
gminy.
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Telekomunikacja
Daje się zauważyć coraz większy rozwój telekomunikacji. Odbywa się on
poprzez rozbudowę obiektów i urządzeń przesyłu zarówno sieciami przewodowymi
jak i bezprzewodowymi. Telefonizacją objętych jest ok. 80 % mieszkańców gminy.
Cały teren gminy położony jest w obszarze zasięgu głównych operatorów
GSM, jedynie w niektórych miejscach wewnątrz budynków mogą wystąpić problemy
z zasięgiem.

Geologia

Powiat łańcucki w skład którego wchodzi Gmina Rakszawa położony jest
w

obrębie

dwóch dużych krain geograficznych – Kotliny Sandomierskiej oraz

Pogórza Karpackiego. Kotlina Sandomierska – wytworzyła się w okresie
trzeciorzędu i tworzą ją głównie iły i piaski. Pogórze

Karpackie

natomiast

zbudowane jest z układów fliszowych, złożonych ze skał osadowych.

W budowie geologicznej pogórza występują naprzemianlegle warstwy piasków
iłów i łupków ilastych. Budowa geologiczna obszaru gminy jest dość urozmaicona.
Gmina leży w obrębie Zapadliska Podkarpackiego, jednostki tektonicznej
o charakterze niecki, wypełnionej utworami pochodzenia morskiego. W tym
przypadku są to trzeciorzędowe iły krakowieckie o znacznej miąższości dochodzącej
do 2000m. Strop tych osadów zalega na głębokości 1-18m. Z tego też tytułu Gmina
Rakszawa była wskazywana jako obszar do lokalizacji powiatowego składowiska
odpadów.
W obrębie Pradoliny Podkarpackiej osady czwartorzędowe w dolinach Młynówki
i Krzywego reprezentowane są przez holoceńskie osady aluwialne, wykazujące
znaczne zróżnicowanie litologiczne.
Oceniając grunty występujące w podłożu na terenie gminy pod względem ich
przydatności do lokalizowania budownictwa, należy stwierdzić że nadają się one do
bezpośredniego posadowienia budynków, poza gruntami organicznymi – torfami
i namułami organicznymi.
16
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Rakszawa

nie

jest

zasobna

w

kopaliny.

Jedynym

surowcem

o udokumentowanych zasobach jest gaz ziemny. Lokalnie wydobywane są gliny
ceglarskie lub piasek.
Na terenie Rakszawy stwierdzono także złoża kruszywa naturalnego
wykorzystywanego na potrzeby budowlane.

Klimat
Gmina Rakszawa położona jest w obrębie najcieplejszego obszaru Polski, gzie
panuje

klimat o średniorocznej

temperaturze

wynoszącej

8

o

C,

dominującym zachodnim i południowo-zachodnim kierunku wiatru i średniej rocznej
ilości opadów atmosferycznych wahającej się od 650 do 700 mm. Przybliżony czas
trwania poszczególnych pór roku:


wiosna 60 dni



lato 90 dni



jesień 90 dni



zima 120 dni.

Działalność gospodarcza
Gmina Rakszawa nie należy do obszarów, gdzie znajduje się duże
zagęszczenie podmiotów gospodarczych. Przeważają tutaj zakłady małe można rzec
rodzinne, chociaż znajdują się również takie, które znane są w regionie oraz w kraju,
a nawet

za

granicą.

W Gminie Rakszawa wg

danych GUS w

2011r.

zarejestrowanych było 358 podmiotów gospodarczych, w tym 28 w sektorze
rolniczym, przemysłowym 40, w budowlanym zaś 67.
Procentowy udział poszczególnych sektorów działalności przedstawiono na
wykresie 5.

17
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Podmioty gospodarki narodowej
7,8 %

62,3 %

11,2 %

Sektor rolniczy
Sektor przemysłowy

18,7 %

Sektor budowlany
Pozostałe

Wykres 5 Procentowy udział poszczególnych sektorów działalności gospodarczej Gminy Rakszawa
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3. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA.
3.1. Powietrze i hałas

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Podstawowym dokumentem określającym wymagania

dotyczące oceny

i zarządzania jakością powietrza w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa
96/62/EC z dnia 27.09.1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego
powietrza i dyrektywy pochodne.
Dyrektywy określają kryteria jakości powietrza oraz tworzą mechanizmy
działań mających na celu:
- utrzymywanie jakości powietrza na obszarach, gdzie jest ona wystarczająca,
- planowanie poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie nie spełnia
ona założonych kryteriów.
Oceny dokonuje się, co roku, na podstawie pomiarów stężeń w stałych
punktach lub pomiarów wskaźnikowych, obliczeń modelowych, obiektywnych metod
szacowania

czy

metod

łączonych.

Obowiązek

prowadzenia

oceny

dotyczy

następujących zanieczyszczeń:
- dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu,
benzenu, tlenku węgla, ozonu, przy uwzględnieniu kryterium związanego
z ochroną zdrowia
- dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, przy uwzględnieniu kryterium
związanego z ochroną roślin/ekosystemów.

W Polsce zagadnienia ochrony powietrza uregulowane są w ustawie Prawo
ochrony środowiska i odpowiednich aktach wykonawczych - rozporządzeniach.

Powietrze atmosferyczne to bezwonna oraz bezbarwna mieszanina gazów
otaczających Ziemię. Procentowy udział poszczególnych pierwiastków w składzie
powietrza atmosferycznego przedstawia się następująco:
19
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Azot

78,06 %;

 Tlen

20,98 %;

 Argon 0,93 %;
 Inne

Jest

to

0,03 %.

skład

powietrza

czystego,

będący

wzorcem

do

oceny

stopnia

zanieczyszczenia powietrza. Nie tylko procesy naturalne wprowadzają do powietrza
zanieczyszczenia,

głównym

ich

źródłem

jest

jednak

działalność

człowieka.

Zanieczyszczenia zarówno naturalne jak i antropogeniczne powodują ogólne
pogorszenie się stanu środowiska. Zanieczyszczenia atmosfery prowadzą do
zanieczyszczenia gruntów, wód powierzchniowych, w mniejszym stopniu podziemnych,
wywierają zły wpływ na rośliny, zwierzęta a także na samego człowieka.
Zanieczyszczenia podzielić możemy na:


Chemiczne – gazy oraz aerozole (dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenek
i dwutlenek węgla);



Mechaniczne – pyły.

Dwutlenki siarki (SO2) – zanieczyszczenie gazowe charakterystyczne dla
procesów spalania paliw zawierających siarkę (węgiel kamienny, brunatny, oleje
napędowe i opałowe). Pochodzi głównie z energetycznego spalania paliw, produkcji
wyrobów

przemysłowych.

Stężenie

tego

zanieczyszczenia

wzrasta

wraz

z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Występując w powietrzu jest przyczyną
zakwaszenia wody deszczowej, następstwem czego jest wzmożona korozja metali.
Tlenki azotu – popularnie oznaczane symbolem NOx. Powstają w procesie
spalania, w wyniku bezpośredniej syntezy azotu i tlenu. Największy udział w emisji
tlenków azotu ma transport. Znaczący wpływ ma również produkcja przemysłowa,
rolnictwo (podtlenek azotu).
Tlenek węgla – powstaje w wyniku złych warunków spalania (niecałkowite
spalanie). Największe stężenia CO notuje się wzdłuż tras komunikacyjnych,
co dowodzi, że pojazdy mechaniczne są największym jego źródłem.
20
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Pyły zawieszone – bardzo drobne cząstki substancji stałych zawieszone
w powietrzu. Mogą pochodzić ze spalania węgla, z silników wysokoprężnych, jak
również powstawać w wyniku reakcji pomiędzy zanieczyszczeniami gazowymi
(np. amoniaku z dwutlenkiem siarki).
Gmina Rakszawa położona jest w północno-zachodniej części Powiatu
Łańcuckiego. Stopień uprzemysłowienia gminy nie jest zbyt duży, zlokalizowane są
tu jedynie podmioty gospodarcze zaliczane do małych i

średnich.

Emisja

zanieczyszczeń do powietrza pochodzi z dużych ciepłowni Energokom oraz od
lokalnych

kotłowni

pracujących

na

rzecz

szkół

i

budynków użyteczności

publicznej, gospodarstw domowych oraz ruchu samochodowego –źródła

liniowe,

rysunek nr 4.
W skali powiatu emisja zanieczyszczeń do powietrza występująca w Gminie
Rakszawa należy

do

średnich.

Najwyższe wartości

odnotowuje

się

w gminie miejskiej Łańcut, ze względu na dużą kumulację przemysłu, natomiast
najmniejszą emisję odnotowuje się w Czarnej i Żołyni.
Kotłownie lokalne (szczególnie prywatne) opalane są zazwyczaj węglem
kamiennym o zróżnicowanych parametrach – często wysokiej zawartości siarki.
Niejednokrotnie w kotłowniach domowych (szczególnie w okresie zimowym)
spalane są różnego rodzaju odpady (tworzywa sztuczne, tekstylia, opony).
Zanieczyszczenia powstające

w wyniku spalania

takiego „paliwa” nie tylko

powodują wprowadzanie do środowiska szkodliwych gazów jak np. chlor, dioksyny
i furany, ale także powodują uciążliwości zapachowe dla sąsiadujących gospodarstw.
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Rysunek 4 Lokalizacja liniowych (dróg) źródeł emisji

W Gminie Rakszawa, wytworzono około 153 Mg/rok zanieczyszczeń gazowych
(bez CO2), oraz 45 Mg zanieczyszczeń pyłowych (dane Urzędu Marszałkowskiego).

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach definiowanych jako obszar
aglomeracji o liczbie mieszkańców pow. 250 tys. lub obszar powiatu, który nie wchodzi
w skład aglomeracji. Podstawę klasyfikacji stref

w oparciu o wyniki rocznej oceny

jakości powietrza stanowią:
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu;
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji.
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione
odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte
22
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standardy). Powiązanie poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w wyniku
rocznej oceny jakości powietrza, z klasami stref i wymaganymi działaniami.
Dla zanieczyszczeń, dla których określony jest margines tolerancji obowiązuje
trójstopniowa skala klasyfikacji:
Tabela 1 Klasy stref poziomów zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Klasa strefy
A

Poziom stężeń zanieczyszczenia
nie przekraczający poziomu

Wymagane działania
- utrzymanie stężeń
zanieczyszczenia poniżej

dopuszczalnego
poziomu dopuszczalnego oraz
próba utrzymania
najlepszej jakości powietrza
zgodnej ze zrównoważonym
rozwojem
B

powyżej poziomu dopuszczalnego

- określenie obszarów
przekroczeń poziomu

lecz nie przekraczający poziomu
dopuszczalnego;
dopuszczalnego powiększonego o
- określenie przyczyn
przekroczenia poziomu

margines tolerancji

dopuszczalnego substancji
w powietrzu, podjęcie
działań w celu zmniejszenia emisji
substancji.
C

powyżej poziomu dopuszczalnego

- określenie obszarów
przekroczeń poziomu

powiększonego o margines
dopuszczalnego oraz poziomu
dopuszczalnego

tolerancji

powiększonego o margines
tolerancji;
- opracowanie programu ochrony
powietrza POP
w celu osiągnięcia poziomu
dopuszczalnego
w wyznaczonym terminie.

* od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2.5
Źródło WIOŚ Rzeszów
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Rysunek 5 Rozkład końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza za rok 2011

W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2011 zanieczyszczeń
województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto
Rzeszów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część
województwa jako strefa podkarpacka W zakresie pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5 strefa
podkarpacka do której zaliczono Gminę Rakszawa znalazła się w strefie C
(przekroczenie standardów imisyjnych).

Analizując wyniki stężenia pyłu PM 2,5

w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na ponadnormatywne
zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie utrzymywało się
w strefie miasto Rzeszów przez 40% roku, natomiast w strefie podkarpackiej od 34%
do 48% roku.
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zależy od kierunku wiatrów na danym
terenie. Najczęstsze kierunki wiatru przedstawiono na rysunku nr 6.
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Rysunek 6 Róża wiatrów - stacja meteorologiczna Rzeszów

Gmina Rakszawa położona jest na północny-wschód od miasta Rzeszowa
(rysunek 5), stąd też przy

przewadze

wiatrów zachodnich zanieczyszczenia

emitowane przez kotłownie i zakłady przemysłowe tam zlokalizowane mogą mieć
pewien wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie. Nie jest on jednak
znaczący, stąd też ogólnie należy stwierdzić, że powietrze na terenie gminy
Rakszawa nie jest zanieczyszczone w ponadnormatywnym stopniu, a nawet można
uznać, że teren gminy należy do obszarów stosunkowo „czystych”, pod tym
względem.
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Rysunek 7 Lokalizacja Gminy Rakszawa względem miasta Rzeszów oraz Łańcut

Chemizm opadów

Chemizm wód opadowych wpływa na jakość środowiska naturalnego.
Ilość dostających się do ziemi zanieczyszczeń zdeponowanych w powietrzu
powodujących degradację gleb i
uzależniona od

zakwaszanie zbiorników

wodnych

jest

ilości opadów atmosferycznych.

Z badań wykonanych na stacji w Lesku suma opadów atmosferycznych
wynosiła 776,9 mm w roku 2011 i była niższa w stosunku do roku poprzedniego
o 29,6 %. Największy miesięczny opad zanotowany został w lipcu i wynosił
265,1 mm.
Zbadano pH wody wahające się w granicach 3,98 – 7,18, a co za tym idzie
określono pH średnie wynoszące 5,16. W 49% przebadanych próbek stwierdzono
‘kwaśne deszcze’ (pH <5,6). Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym na
poziomie

9,1

%.

Jeżeli

chodzi

o

pozostałe

parametry

przedstawiające się one na następujących poziomach:
 Siarczany
 Chlorki
 azotyny i azotany

15,82 kg/ha
6,38 kg/ha
3,14 kg/ha
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azot amonowy
4,24 kg/ha
azot ogólny
14,08 kg/ha
fosfor ogólny
0,457 kg/ha
sód
2,82 kg/ha
potas
2,65 kg/ha
wapń
5,41 kg/ha
magnez
0,97 kg/ha
cynk
0,363 kg/ha
miedź
0,0436 kg/ha
żelazo
0,104 kg/ha
ołów
0,0105 kg/ha
kadm
0,0026 kg/ha
nikiel
0,0081 kg/ha
chrom
0,0028 kg/ha
mangan
0,0427 kg/ha
wolne jony wodorowe
0,0506 kg/ha
Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na

obszar województwa podkarpackiego wyniósł 49,2 kg/ha i kształtował się na poziomie
średniego dla całego obszaru Polski. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek
rocznego obciążenia o 12,6 %, przy niższej średniorocznej sumie wysokości opadów
o 413,2 mm.

Stopień zagrożenia hałasem
Hałasem nazywamy drgania rozprzestrzeniające się w postaci fali akustycznej
o częstotliwościach i natężeniu stwarzającym uciążliwość dla ludzi i środowiska.
Natężenie

hałasu

określa

się

wartością

poziomu

dźwięku

mierzoną

w decybelach [dB].
Klimat akustyczny określa się równoważnym poziomem dźwięku A. Poziom
ten jest określany jako suma poziomów odnoszących się do różnych źródeł.
Otrzymaną w ten sposób wielkość określa się jako poziom hałasu w środowisku
i nazywa klimatem akustycznym. Równoważny poziom dźwięku ściśle związany jest
z czasem jego trwania. Przenikający do środowiska hałas w zależności od jego
natężenia może być uciążliwy, czyli utrudniający życie, dokuczliwy, czyli powodujący
szkodliwą uciążliwość oraz szkodliwy, gdy jego wartość przekracza dopuszczalny
poziom tzw. poziom progowy.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
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grupy źródeł hałasu określone przez

aktualnie obowiązujące przepisy są

zróżnicowane w zależności od przeznaczenia terenu, pory jego oddziaływania (pora
dzienna, pora nocna).
Najbardziej rygorystyczne normy dotyczą terenów zabudowy szpitalnej,
sanatoryjnej i domów opieki społecznej, terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza
miastem, następnie terenów zabudowy mieszkalnej.
Tabela 2 Normy poziomów hałasu

Lp

Opis

Poziom LAeq [ dB
dzień

Noc

1

całkowity komfort akustyczny

< 50

< 40

2

przeciętny komfort akustyczny

50 – 60

40 – 50

3

przeciętne zagrożenie hałasem

60 – 70

50 – 60

4

znaczne zagrożenie hałasem

> 70

> 60

Ostanie

badania

w Polsce

przeprowadzone

przez

Inspekcję

ochrony

Środowiska oraz specjalistyczne instytuty zajmujące się akustyką środowiska
wskazują na poszerzanie obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym.

Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny jest dominującym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego
środowiska.

Na

komunikacyjnych

znaczne
ma

pogorszenie

wpływ

klimatu

gwałtowny

rozwój

akustycznego
motoryzacji

wzdłuż
w

tras

ostatnich

dziesięcioleciach i związany z tym wzrost natężenia ruchu. Podstawowymi
czynnikami decydującymi o poziomie hałasu drogowego są:
 natężenie

ruchu

pojazdów

w

tym

procentowy

udział

pojazdów

ciężkich w strumieniu ruchu;
 stan techniczny nawierzchni.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości progowej
hałasu dla terenu zabudowy mieszkaniowej wartość progowa poziomu hałasu wynosi
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75 dB w porze dziennej i 67 dB w porze nocnej.
W Rakszawie nie jest prowadzony monitoring poziomu hałasu wzdłuż tras
komunikacyjnych.

Domniemywać tylko można, że dopuszczalny poziom hałasu

będzie przekroczony w godzinach szczytu przy drodze wojewódzkiej.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy jest odczuwalny jako jeden z najbardziej uciążliwych
w środowisku.
o

Z

hałasem

charakterze ciągłym,

w

tym

związana

przeciwieństwie

jest

do

eksploatacja

hałasu

źródeł

komunikacyjnego.

Najbardziej uciążliwymi
źródłami hałasu są zakłady przemysłowe, wokół których często powstawały osiedla
mieszkaniowe. Powstaje również wiele małych zakładów typu rzemieślniczego
i usługowego uruchamianych w budynkach mieszkalnych z równoczesną instalacją
źródeł hałasu przemysłowego.
Na terenie Rakszawy nie ma zakładów przemysłowych, które byłyby uciążliwe
akustycznie

dla środowiska. Można stwierdzić, iż stan zagrożenia hałasem

przemysłowym ulega zmianom, co wiąże się ze zmianami w gospodarce. Wynikiem
przeobrażeń w gospodarce jest wzrost zagrożenia hałasem ze strony niewielkich
zakładów produkcyjnych, usługowych, gastronomicznych.

Emitują

one

hałas

o poziomie rzadko przekraczającym wartości dopuszczalnych i niewielkim zasięgu
oddziaływania. Bywają one jednak przyczyną interwencji z uwagi na niewłaściwą
lokalizację, powodującą lokalną uciążliwość akustyczną.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą powodującą hałas uciążliwy dla
ludzi

i

środowiska

jest

zobowiązany

zastosować

rozwiązania

techniczne

ograniczające przenikanie hałasu do otoczenia.
Wniosek:

W Gminie nie notuje się szczególnej uciążliwości wynikającej

z ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego czy też przemysłowego.

29

Program Ochrony Środowiska Gminy Rakszawa

3.2. Jakość wód
Pod pojęciem „gospodarka wodna” kryją się wszelkie działania zmierzające
z jednej strony do uzyskania dobrej jakościowo wody na różne cele, a z drugiej
st r o n y

działania

zmierzające

do

zwalczania

powodzi,

przeciwdziałające

odwadnianiu gruntów oraz zapobiegające wodnym erozjom glebowym. Organami
powołanymi w 1991r. przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa

do

za r zą d za n i a

g o sp o d a r ką

wodną

w

dostosowaniu

do

hydrograficznego podziału kraju, są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
Zasoby wodne w powiecie łańcuckim występują w postaci wód podziemnych
i powierzchniowych.

Wody powierzchniowe

Zanieczyszczenie

wód

powierzchniowych

ogranicza

ich

znaczenie

gospodarcze i wymusza konieczność ciągłej kontroli. Zmniejszenie

walorów

jakościowych i użytkowych wód powierzchniowych, czyli ich zanieczyszczenie,
powodowane jest przez czynniki fizyko-chemiczne lub biologiczne. Część z nich
dociera do rzek na drodze naturalnych procesów np. eutrofizacji, wymywania
substancji humusowych, gnicia obumierającej masy roślinnej oraz erozji skał. Na
wzrost

zanieczyszczenia

wód

ma

również

wpływ

rozwój

gospodarczy,

przemysłowy, intensyfikacja rolnictwa. Najczęściej zanieczyszczenia chemiczne
i mikrobiologiczne pochodzą ze źródeł punktowych związanych z działalnością
człowieka.
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ma wpływ na ograniczenie ich
znaczenia gospodarczego oraz ekologicznego i w związku z powyższym wymusza
potrzebę ich ciągłej kontroli. Dostarczanie danych o stanie zanieczyszczenia wód jest
podstawowym zadaniem monitoringu jakości wód powierzchniowych. Celem
monitoringu wód jest dostarczanie danych o stanie zanieczyszczenia wód, a także
wspomaganie procesów zarządzania gospodarką zasobami wodnymi oraz ich
ochrona.
Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar
całego kraju i wszystkie jednolite części wód powierzchniowych zostały uznane za
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zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Oznacza to, że wszystkie jednolite
części wód monitorowane w 2011 r. w województwie podkarpackim stanowią obszar
chroniony i przy klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
należy dodatkowo dokonać oceny zgodności ze wszystkimi normami ustanowionymi
dla obszarów chronionych. Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki
klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Teren Gminy Rakszawa położony w dorzeczu rzeki Wisła i leży w obrębie
następujących jednolitych części wód powierzchniowych:
 PLRW200017226734 – Dopływ z Zalesia
 PLRW2000172267549 – Młynówka
 PLRW2000172267729 – Żołynianka
 PLRW200017227449 – Trzebośnica do Krzywego
 PLRW200017227469 – Tarlaka
 PLRW20001922699 – Wisłok od zbiornika Rzeszów do ujścia
 PLRW200019227499 – Trzebośnica od Krzywego do ujścia

W Gminie Rakszawa nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy.

Na podstawie danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednolite
części wód powierzchniowych na terenie Gminy Rakszawa wykazano w tabeli nr 4:
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Tabela nr 4. Jednolite części wód na terenie Gminy Rakszawa

Kod JCW

Nazwa JCW

Typ

status

Ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

Cele
środowiskowe

PLRW 2000 1922699

Wisłok od Starego
Wisłoka do ujścia

Rzeka
piaszczystogliniasta

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000172267549

Młynówka

Potok nizinny
piaszczysty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

Nadrzędnym
celem Ramowej
Dyrektywy
Wodnej jest
osiągnięcie
dobrego stanu
wód do roku
2015. Wody
powierzchniowe,
w tym silnie
zmienione i
sztuczne
jednolite części
wód, powinny do
tego czasu
osiągnąć dobry
stan chemiczny,
oraz
odpowiednio,
dobry stan
ekologiczny

PLRW200019227499

Trzebośnica od
Krzywego do ujścia

Potok nizinny
piaszczysty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200017227469

Tartakówka

Potok nizinny
piaszczysty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

Żołynianka

Potok nizinny
piaszczysty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200016226734

Dopływ
z Zalesia

Potok nizinny
piaszczsty

Naturalna
część wód

zły

niezagrożona

PLRW 200017227449

Trzebosnica do
Krzywego

Potok nizinny
piaszczsty

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW200001922699

Mleczka od
Łopuszki do ujścia
Mleczki wschodniej
od Węgierki

Rzeka nizinna
lessowopiaszczysta

Silnie
zmieniona
część wód

zły

niezagrożona

PLRW2000172267729
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Rysunek 8 Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań ustalonych dla obszarów chronionych w 2011 roku

Na

terenach

przyległych

do

Gminy

Rakszawa,

w

Rzeszowie

oraz

w Głogowie Małopolskim stan ekologiczny wód powierzchniowych był kolejno słaby
oraz umiarkowany. Jeżeli chodzi o potencjał ekologiczny, kształtował się analogicznie
jako słaby oraz umiarkowany.
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Rysunek 9. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w
2011 roku

Jeżeli chodzi o stan chemiczny wód powierzchniowych w okolicach Głogowa
Małopolskiego stan wód kształtuje się na poziomie dobrym. Można więc przypuszczać
że wody powierzchniowe na terenie Gminy Rakszawa będą się charakteryzować
podobnym stanem.
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Rysunek 3 Mapa rozkładu wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2011 roku

Po przeanalizowaniu elementów składowych oceny stanu wód, otrzymano
powyższą mapę rozkładu wyników. Wynika z niej, iż wody powierzchniowe zarówno
w Rzeszowie jak i Głogowie Małopolskim charakteryzują się złym stanem.
Domniemywać można, iż wody powierzchniowe w Gminie Rakszawa również posiadają
zły stan.
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Wody podziemne
Obowiązująca wersja jednolitych części wód podziemnych (określona objętość
wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych) w Polsce zawiera 161 wydzieleń, tj. jednostek, dla których określany jest
stan ilościowy i chemiczny oraz prowadzone są analizy presji antropogenicznych.
W granicach administracyjnych Województwa Podkarpackiego zlokalizowanych
jest siedem jednolitych części wód podziemnych (w całości lub części) o numerach:
109, 126, 127, 139, 157, 158, 160, które znajdują się w obszarze dorzecza Wisły oraz
jedna jednolita część wód podziemnych o numerze 159, która znajduje się w obszarze
dorzecza Dniestru.
Teren

powiatu

Łańcuckiego

jest

dobrze

zaopatrzony

w

wody

podziemne. Występują tu wody czwartorzędowe wchodzące w skład Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 425 – tabela nr 5.
Tabela 5. Dane charakterystyczne GZWP o zasobach udokumentowanych

Nazwa zbiornika

Powierzchnia
km2

Zasoby
dyspozycyjne
m3/d

Pobory wody
m3/d

GZWP Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola Rzeszów”

2 194,0

576 000

113 000

Teren gminy Rakszawa leży w granicach jednolitej części wód podziemnych
opisanych numerem PLGW2200127 o powierzchni 8 956,3 km2 . Obejmuje on region:
Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej, tym
samym powiaty: leżajski, lubaczowski, stalowowolski, niżański, rzeszowski, grodzki
Rzeszów, kolbuszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, grodzki
Przemyśl, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski.

Nie wszystkie występujące na terenie Gminy Rakszawa wody podziemne
są wodami należącymi do GZWP 425. Badania wykazały, że w Gminie występują
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także wody gruntowe poziomu czwartorzędowego, które gromadzą się
głębokości

tworząc

lokalne

nieciągłe

poziomy.

Wydajność

ich

na różnej

jest

bardzo

zróżnicowana.
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w oparciu o program
krajowy przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na
zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W 2011 r. badania jakości wód
podziemnych

(terenowe i laboratoryjne)

zrealizowano

w ramach

monitoringu

operacyjnego. Analizę laboratoryjną próbek wód podziemnych, pobranych z punktów
pomiarowych, przeprowadziło Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. W każdej
próbce wykonano oznaczenia wskaźników jakości i fizykochemicznych cech wody
w zakresie podstawowym, a w części z nich rozszerzony zakres badań wskaźników
organicznych.
W roku 2011 wykonano analizę próbek wód podziemnych tylko w 6 punktach
na terenie całego Województwa Podkarpackiego. Najbliżej położonym punktem
pomiarowym jest Turza, miejscowość oddalona o niecałe 13 km od granic Gminy
Rakszawa. Stąd może ona być punktem odniesienia dla wód podziemnych gminy.
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Rysunek 4 Mapa rozkładu jakości wód podziemnych oraz oceny jakości w punktach pomiarowych monitoringu
chemicznego na terenie województwa podkarpackiego w roku 2011

Z analiz wykonach przez laboratorium wynika iż woda z punktu
pomiarowego Turza zaliczona jest do III klasy (w skali 5 stopniowej) czyli jej stan
klasyfikuje się jako dobry.
Na podstawie tej oceny stwierdzić można, iż wody na terenie Gminy Rakszawa
zaliczyć można do klasy III charakteryzujące się stanem dobrym.
Wody podziemne zlokalizowane na terenie gminy są znacznie mniej
zdegradowane jakościowo niż wody powierzchniowe. Wynika to z faktu, że są one
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częściowo chronione przed bezpośrednim wpływem zanieczyszczeń pochodzących
z powietrza, wód powierzchniowych i powierzchni ziemi. Stanowią one główne źródło
zaopatrzenia w wodę mieszkańców poprzez odwierty indywidualne oraz ujęcia
komunalne. Należy szczególnie dbać, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie wód
podziemnych gdyż nosiło by to charakter trwały. Gmina Rakszawa jako gmina wiejska
deponuje zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa oraz hodowli zwierząt. Mimo to
większość zasobów wód podziemnych nadaje się do bezpośredniego wykorzystania
na cele bytowo – gospodarcze.

3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi
nie tylko ze źródeł naturalny (kosmos, słońce, wybuchy supernowych, pierwiastki
promieniotwórcze) ale także sztucznych (urządzenia elektryczne).
Wszystkie urządzenia elektryczne, w tym napowietrzne linie przesyłowe,
wytwarzają w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne. W ostatnich latach
znacząco wzrosła liczba stacji bazowych telefonii komórkowej. Według baz danych
btsearch.pl w województwie podkarpackim działa około 850 takich stacji.
Według danych GUS na koniec 2011 r. w polskich sieciach komórkowych
działało 50,7025 mln kart SIM. W IV kwartale 2011 r. ich liczba zwiększyła się
o 1,29 mln, a w całym 2011 r. aż o 3,23 mln w stosunku do liczby jaką odnotowano na
koniec 2010 roku. Wzrost liczby abonentów jest zjawiskiem nie korzystnym z punktu
widzenie ochrony środowiska, ponieważ jest to jedno ze sztucznych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego, a co za tym idzie podwyższenie poziomów
PEM.
W Gminie Rakszawa zlokalizowane są trzy nadajniki głównych operatorów
sieci telefonii komórkowej Plus, Orange oraz T – mobile (rysunek 12).
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Rysunek 12 Rozmieszczenie nadajników GSM na terenie Gminy Rakszawa

W związku z występowaniem potencjalnego zagrożenia, wywołanego przez
przebywanie

w

obszarze

oddziaływania

silnych

pól

elektromagnetycznych,

występujących w otoczeniu anten nadawczych, zostały ustalone przepisy ochrony
przed promieniowaniem. Mają one na celu zapewnienie odpowiedniej separacji
przestrzennej pomiędzy miejscem przebywania ludzi a obszarami o wysokim
poziomie natężenia pól elektromagnetycznych.
W obszarach o wartościach natężenia pola lub gęstości mocy osiągającej lub
przekraczającej powyższe wartości nie dopuszcza się przebywania ludności, poza
osobami zatrudnionymi przy użytkowaniu źródeł pól.
Ochrona ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym
uregulowana jest przepisami: ochrony przed promieniowaniem, zagospodarowania
przestrzennego, przepisami sanitarnymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odwołując się

do

badań

jakie

w raporcie

dotyczącym promieniowania

elektromagnetycznego w roku 2011 opublikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Stwierdzić możemy iż Gmina Rakszawa nie jest zagrożona tego typu
promieniowaniem.
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Rysunek 13 Miejscowości w Województwie Podkarpackim, w których zarejestrowano najwyższe wartości
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] w środowisku w roku 2011 w odniesieniu do
wartości dopuszczalnej Ep

3.4. Jakość gleb

Agrochemiczna obsługa rolnictwa polega na przyjęciu metod pozyskiwanie prób
gleb oraz wykonywanie analiz, do takich zadań zobligowana jest Okręgowa Stacja
Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie. Ogólny zakres badań określony został w ustawie
o nawozach i nawożeniu, badania te mają na celu określenie potencjału produkcyjnego
oraz ewentualne skażenie gleb.
W roku 2011 na terenie Powiatu Łańcuckiego w skład którego wchodzi Gmina
Rakszawa,

przebadanych

zostało

693

ha

powierzchni.

Zebrane

próbki

charakteryzowało pH bardzo kwaśne – 29 % przebadanych próbek, kwaśne w 29 %
badanych próbek oraz lekko kwaśne w 29 % próbek. Konieczną potrzebę wapnowania,
wykazało 37 % próbek. W oparciu o uzyskane wyniki wywnioskować można iż teren
powiatu wykazuje potrzebę wapnowania (niektóre tereny w większym stopniu inne w
mniejszym). Zawartość składników takich jak P2O5 w 31 % próbek uzyskano jako
bardzo wysoką, w 7% bardzo niską. Składnika K2O największy procent czyli 30 %
uzyskano przy zawartości średniej, najmniejszy natomiast 10% dla bardzo niskiej.
Magnez (Mg) na poziomie bardzo wysokim oszacowano w 33% przebadanych próbek
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natomiast najmniejszy procent czyli 5 % wykazano dla zawartości bardzo niskiej. Stąd
badania wykazują zróżnicowanie gleb pod względem zasobności w poddane analizie
związki. Dlatego potrzebne jest rozsądne podejście do nawożenia, które powinno być
racjonalne, prowadzone w oparciu o analizę gleby bez stwarzania zagrożenia dla
środowiska. Na terenie powiatu Łańcut przebadana została także zawartość siarki
S-SO4 skorelowanej z zawartością substancji organicznej (próchnicy) w glebie.
Klarowała się ona na poziomie 2,3 mg S-SO4 / 100g gleby. Co plasuje powiat na
wysokim miejscu w porównaniu z innym powiatami Województwa.
Pod względem klas bonitacyjnych wśród gruntów ornych powiatu Łańcuckiego
przeważają gleby klasy III (ponad 67%) oraz klasy II (ponad 20%).
Grunty na terenie gminy Rakszawa stanowią osady pochodzenia rzeczno –
lodowcowego, które warunkowały powstanie tutaj gleb bielicowych. Na skutek
nieustannego wypłukiwania składników odżywczych, gleby są wybielone (wyługowane)
i mocno zakwaszone, a przez to mało urodzajne i nieżyzne. Można je podzielić na kilka
rodzajów, które z kolei warunkują kierunki produkcji rolniczej. Na przykład gleby
bielicowo - piaszczyste warunkują kierunek żytnio – łubinowy, gleby gliniaste – żytnio –
ziemniaczany, mady i piaski rzeczne – kierunek łąkowo – pastwiskowy
Podstawowymi czynnikami degradacji gleb w województwie są zjawiska
erozyjne (w tym osuwiska), zakwaszenie gleb, zanieczyszczenie gleb substancjami
chemicznymi i eksploatacja surowców. Na terenie województwa erozją wietrzną
zagrożonych jest 12,5% gleb użytkowanych rolniczo, wodną 36,3 % i wąwozową 24,6%
gruntów rolnych i leśnych.
Przeprowadzone badania gleb na zawartość metali ciężkich nie wykazały
nadmiernego ich zanieczyszczenia. W chwili obecnej sytuacja ekonomiczna wsi
spowodowała ograniczenia w stosowaniu nawozów i pestycydów, w związku z czym
gleba jest mniej obciążana tego typu substancjami.
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3.5. Przyroda

Środowisko naturalne Gminy Rakszawa jest bardzo bogatym i różnorodnym
siedliskiem zarówno roślin jak i zwierząt. Lasy bukowo – jodłowe z wieloma gatunkami
górskimi w runie i podszyciu zaczęły sukcesywnie rozwijać się w podkarpackim pasie
4,5 tys. lat temu. Na Płaskowyżu Kolbuszowskim do dziś przetrwało kilka skupisk tego
lasu, w Rakszawie, niestety, tylko pojedyncze buki i jodły. Pojedyncze pomnikowe dęby
i lipy świadczą o istnieniu tutaj niegdyś wspaniałych lasów liściastych. W konsekwencji
wycinania starych lasów nie ma dziś w Rakszawie ponad 100-letnich drzewostanów,
natomiast jest wiele pochodzących ze sztucznych nasadzeń. Pośród tych naturalnych
zespołów leśnych wymienia się widne lasy sosnowe z kwasolubnym runem. Tak zwane
bory chrobotkowe to lasy sosnowe porastające wydmy śródleśne. W runie tych lasów
występują: widłaki chronione, borówki, brusznice, wrzosy oraz chrobotek – czyli porost
naziemny. Z kolei w runie lasów sosnowych z domieszką brzozy rosną borówki,
czernice, mchy, paprocie, jeżyny i wiele innych gatunków. W świecie roślinnym
Rakszawy wiele miejsca zajmują łąki pokrywające płaską i rozległą dolinę Młynówki.
Łąki te cechują się dużą liczbą gatunków roślin (200-300) oraz wyjątkową kwiecistością
(rzeżucha, kaczeńce, firletki – różowe, jaskier ostry – żółty, a także storczyk
szerokolistny – czerwony). Roślinność wodna i błotna zarasta brzegi stawów, mokradła
i tereny źródlisk. Wydmy są porośnięte przez zespół szczotlichy siwej - trawy kępkowej,
razem z którą rosną: czerwiec trwały, jasieniec piaskowy, kocanka piaskowa,
kostrzewa, macierzanka piaskowa.
W świecie zwierzęcym Rakszawy i okolic żyje kilkanaście gatunków ssaków, m.in.
dziki, jelenie, sarny, wiewiórki, gryzonie, zające, kuny leśne, lisy. Ponadto ok. 30
gatunków ptaków, takich jak drozdy, dzięcioły, dudki, rudniki, gile, puszczyki, sowy
uszate, dwa gatunki sokoła: pustułka i kobuz. Jeśli chodzi o ryby, to teren ten, podobnie
jak cała kotlina, należy do krainy leszcza, przy czym zbiorniki wodne Rakszawy są
zagospodarowywane przez zarybianie.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rakszawa które zostało uchwalone przez Radę Gminy w Rakszawie Uchwałą nr
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XXXV/253/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego za główne kierunki ochrony środowiska w
zagospodarowaniu przestrzennym przyjęto m.in.:
1. czynną ochronę obszaru węzłowego, ciągów i korytarzy ekologicznych przed
zainwestowaniem mogącym pogorszyć stan środowiska naturalnego;
2. nie dopuszczanie do zabudowywania terenów zalewowych.

W celu zapewnienia realizacji tych kierunków uznano przestrzeganie zasad ochrony:
1. Rezerwatu florystycznego częściowego Wydrze utworzonego Zarządzeniem MliPD
z 22.07.1983r. (MP Nr 16 poz. 91);
2. Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Rozporządzeniem Nr
35/92 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14.07.1992r.;
3. Obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 Dębica – Stalowa Wola –
Rzeszów;
4. Drzew stanowiących pomniki przyrody ujętych w rejestrze pomników przyrody;
5. Pozostałości parków podworskich i folwarcznych.

Wskazano na objecie ochroną:
1. Projektowany rezerwat przyrody „Julin”;
2. Dolinę Wisłoka jako korytarza ekologiczny;
3. Korytarze i ciągi ekologiczne biegnące wzdłuż dolin rzecznych w powiązaniu
z kompleksami leśnymi;
4. Drzewa pojedyncze i grupy drzew projektowane do ochrony jako pomniki przyrody
w „Ocenie przyrodniczej”;
5. Jeden użytek ekologiczny (naturalne oczko wodne) proponowany do ochrony
w „Ocenie .przyrodniczej”;
6. Północną część obszaru gminy poprzez włączenie w obszar projektowanego Parku
Krajobrazowego Puszczy Sandomierskiej
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Rysunek 13 Julin, Gmina Rakszawa

Na terenie gminy znajduje się obszar NATURA 2000 Lasy Leżajskie
Większość obszaru zajmują lasy południowo-wschodniego krańca Puszczy
Sandomierskiej. Zarządza nimi Nadleśnictwo Leżajsk[2]. Administracyjnie obszar mieści
się w gminach Sokołów Małopolski, Leżajsk i Rakszawa.
Przyroda
Jest to najbogatszy florystycznie fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Oprócz lasów
fragment obszaru zajmują łąki (zwłaszcza świeże rajgrasowe i wilgotne ostrożeniowe)
i mokradła doliny Trzebośnicy[. Za jedną z najważniejszych cech obszaru uważane jest
występowanie populacji biegacza urozmaiconego (gruzełkowatego) – rzadko
występującego w Polsce chrząszcza związanego z siedliskami przystrumieniowymi
rejonu karpackiego].
Siedliska przyrodnicze[
Występują tu następujące siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej[:




grąd (Tilio-Carpinetum)
żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum)
kwaśna buczyna niżowa (Lusulo pilosae-Fagetum)
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łęg olszowo-jesionowy (Fraxino-Alnetum)
łąki świeże
łąki trzęślicowe (Junco-Molinietum)
starorzecza






Gatunki zwierząt chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowej
W obszarze występują następujące gatunki stanowiące jego przedmiot ochrony:
płazy
kumak nizinny (Bomina bombina)
ropucha szara (Bufo bufo)
ropucha paskówka (Bufo calamita)
ropucha zielona (Bufo viridis)
rzekotka drzewna (Hyla arborea)
grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus)
żaba wodna (Rana esculenta)
żaba trawna (Rana temporaria)
traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)











gady
jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
żmija zygzakowata (Vipera berus)






ssaki
bóbr europejski (Castor fiber)
wydra (Lutra lutra)




owady




biegacz gruzełkowaty (Carabus variolosus)
czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
modraszek nausitous (Phengaris nausithous)

Gatunki ptaków chronione na mocy Dyrektywy Ptasiej
W obszarze występują następujące gatunki wymienione w załącznikach Dyrektywy
Ptasiej[1]:



bocian biały (Ciconia ciconia)
derkacz (Crex crex)
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lelek kozodój (Caprimulgus europaeus)
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
gąsiorek (Lanius collurio)

Inne rzadziej spotykan i chronione gatunki]
ssaki






jeż zachodni (Erinaceus europaeus)
gronostaj (Mustela erminea)
łasica (Mustela nivalis)
rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)
wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)

bezkręgowce





tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi)
szklarnik górski (Cordulegaster bidentata)
modliszka zwyczajna (Mantis religiosa)
paź królowej (Papilio machaon)

rośliny

Runo lasu koło Trzebosi – żywiec gruczołowaty z domieszką zawilca gajowego











czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)
sałatnica leśna (Aposeris foetida)
kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
turzyca orzęsiona (Carex pilosa)
konwalia majowa (Convallaria majalis)
kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)
kukułka plamista (Dactylorhiza maculata)
kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
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kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
kruszyna pospolita (Frangula alnus)
śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
przytulia wonna (Galium odoratum)
bluszcz pospolity (Hedera helix)
przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)
listera jajowata (Listera ovata)
widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)
widłak goździsty (Lycopodium clavatum)
bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
podkolan biały (Platanthera bifolia)
porzeczka czarna (Ribes nigrum)
cebulica dwulistna (Scilla bifolia)
kalina koralowa (Viburnum opulus)
barwinek pospolity (Vinca minor)

Inne formy obszarowej ochrony przyrody[]
Teren obszaru częściowo pokrywa się z Brzóźniańskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu.
Na terenie OZW znajduje się rezerwat przyrody Wydrze.

Zagrożenia

Uregulowany fragment Trzebośnicy – regulacja rzeki i melioracja terenu jest uważana
za główne zagrożenie dla przyrody obszaru
Głównym zagrożeniem dla przyrody tego obszaru – zarówno roślinności, jak i populacji
chronionych owadów – jest zmiana stosunków wodnych (melioracje) i zanik tradycyjnej
gospodarki łąkowej. Siedliska leśne są mniej zagrożone
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Jeżeli chodzi o punkty widokowe w Gminie Rakszawa to możemy wymienić kilka
następujących:

 Punkt widokowy we wsi Wydrze ze wzgórza przy drodze polnej Julin – Wydrze
na zespół folwarczny w Julinie;
 Punkt widokowy z drogi Rakszawa – Wydrze na zespół leśniczówki na Wydrzu;
 Punkt

widokowy z drogi Węgliska-Rakszawa

na

zabudowę

Rakszawy

Środkowej;
 Oś widokowa z drogi głównej przez Rakszawę na Kościół Parafialny;
 Oś widokowa z drogi bocznej przez przysiółki Basakówka – Kościelne na Kościół
Parafialny;
 Ciąg widokowy z drogi bocznej przez przysiółki Basakówka – Kościelne na
zabudowę Rakszawy Środkowej;
 Punkt widokowy ze skrzyżowania dróg przy kościele na zespół kościelny
w Rakszawie;
 Punkt widokowy w Rakszawie z drogi Rakszawa – Wydrze na budynek dawnej
Karczmy na tzw. „Rąbanym Gościńcu”.

3.6 Gospodarka odpadami

Odpady komunalne powstają zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich, a ich
ilość w dużej mierze zależy od liczby mieszkańców przypadających na jednostkę
powierzchni. Znaczenie ma także liczba zakładów wytwórczych czy usługowych na
danym terenie.
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, 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.
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
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-

Gospodarstwa domowe,

-

Obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł
w części „socjalnej”, obiekty turystyczne i inne.
Według przeprowadzonych wyliczeń szacunkowych w roku 2011 r. powstało

w gminie Rakszawa odpowiednio 1239 Mg odpadów komunalnych.
Ponieważ tereny należące do Gminy są terenami wiejskimi część odpadów jest
zagospodarowywana przez gospodarstwa we własnym zakresie. Dotyczy to głównie
odpadów zielonych, pozostałości kuchennych, papieru i tektury oraz w wielu
przypadkach także tworzyw sztucznych, opon lub tkanin które są używane jako paliwa
w przydomowych kotłowniach.
W Gminie w 2011r. zebrano łącznie

324 Mg odpadów, w tym odpadów selektywnie

gromadzonych 132Mg
Morfologię wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych przyjęto
zgodnie z WPGO na obszarach wiejskich i przedstawiono na wykresie nr 6.
Wykres nr 6.Skład morfologiczny odpadów na terenach wiejskich

Największy udział ponad 30 % w masie wytwarzanych odpadów komunalnych
mają odpady, ulegające biodegradacji. W oparciu o te dane dokonano szacunków ilości
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, przedstawione w tabeli nr 3. Zaznaczyć
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należy, że ilości te, jak wskazano wcześniej, są jedynie danymi szacunkowymi. Ze
względu na niepełną ewidencję odpadów komunalnych, nie można określić
rzeczywistej ilości odpadów wytwarzanych.

Tabela nr 6.

Szacunkowa ilość poszczególnych frakcji wytwarzanych odpadów komunalnych
w 2011.
ilość
l.p.

nazwa odpadu
Mg

1.

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

198

2.

odpady z pielęgnacji terenów zielonych

50

3.

papier i tektura

186

4.

opakowania wielomateriałowe

50

5.

tworzywa sztuczne

161

6.

szkło

99

7.

metal

12

8.

odzież, tekstylia

12

9.

drewno

12

10.

odpady niebezpieczne

12

11.

odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

447

razem

1239

Gmina w zdecydowanej większości posiada zabudowę jednorodzinną stąd też część
odpadów komunalnych jest zagospodarowywanych przez gospodarstwa we własnym
zakresie.
W sposób dopuszczony prawnie najczęściej wykorzystywane są:





Frakcje mineralne - do utwardzania nawierzchni dróg,
Odpady zielone - do kompostowania lub jako paliwo,
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – do skarmiania zwierząt,
Drewno – jako paliwo.
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Niestety oprócz wyżej wymienionych form zagospodarowania odpadów zdarzają się
także takie, które stanowić mogą zanieczyszczenie środowiska substancjami
niebezpiecznymi oraz są źródłem uciążliwości zapachowych.

Najczęstszą forma

pozbywania się odpadów zwłaszcza w okresie zimowym jest ich spalanie w
kotłowniach

domowych.

Zwłaszcza

tworzywa

sztucznych

jako

odpady

wysokoenergetyczne są chętnie używane do tego celu.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe są to odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie
mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np.: zbędne meble, sprzęt AGD,
wózki itp.

Tabela nr 7 wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów wielkogabarytowych w kg/M/ rok.
Lp.

1.

Ilość odpadów

Rodzaj odpadu

Odpady wielkogabarytowe

[kg/M/r]

Mg

15

109

Szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie gminy
wynosi ~ 109 Mg /rok.

Odpady opakowaniowe
Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku,
wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów
o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.
Ze względu na zalecana metodę odzysku opakowania mogą być opakowaniami
przydatnymi do odzysku:
-

przez recykling materiałowy,

-

w postaci energii,
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-

przez kompostowanie,

-

przez biodegradację.

Według

danych

szacunkowych

w

2011r.

wytworzono

218

Mg

odpadów

opakowaniowych. Rynek surowców wtórnych z opakowań jest bardzo niestabilny.
Selektywna zbiórka musi być aktualnie dotowana, gdyż cena odpadu nie pokrywa
kosztów jego zbiórki, transportu i przygotowania (sortowanie).
Odpady z budowy i remontów

Wielkość wytworzonego strumienia odpadów budowlanych w 2011r. Na terenie
gminy Rakszawa wynosiła ~ 291 Mg.
Tabela nr 8 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów z budowy i remontów w kg/M/rok
wg KPGO w rozbiciu na źródła powstawania odpadów.

lp.
.

rodzaj odpadu

[kg/M/r]

odpady budowlane

40

ilość odpadów Mg
291

Zapisy ustawy o odpadach zezwalają także odpady budowlane (nie
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) wykorzystać do utwardzania
terenu.

Odpady biodegradowalne

Do odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych
należy zaliczyć:
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- odpady z pielęgnacji terenów zielonych,
- papier i tektura,
- drewno,
- odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych)
Stąd też według danych szacunkowych
wytworzonych w 2011r. wynosi 446

ilość odpadów biodegradowalnych

Mg. Część tych odpadów, w związku z

zabudową jednorodzinną gminy jest wykorzystywana gospodarczo jako karma dla
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zwierząt (pozostałości kuchenne), jako paliwo (odpady drewna, gałęzie, liście,
papier),

jako

składnik

kompostu

(odpady

roślinne,

papier).

Odpady

biodegradowalne zgodnie z zapisami „regulaminu’
Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach określa iż maksymalne ilości odpadów
ulegających biodegradacji przeznaczone do składowania na składowisku odpadów
wynoszą:
A) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
B) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych w 1995r. wynosiła
305 Mg (47 kg/mieszkańca/1995r)
Stąd też ilość odpadów biodegradowalnych składowanych na składowisku winna być
ograniczona, do 16 lipca 2013r. o 158 Mg do końca 2020r. o 198 Mg.
Największy udział w masie odpadów ulegających biodegradacji mają odpady
powstające podczas przygotowania posiłków (tzw. Odpady kuchenne), które wraz z
odpadami z pielęgnacji zieleni przydomowej stanowią ok. 52% ich masy.
Odpady niebezpieczne
Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych
z działalnością bytową ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych.
Wg zapisów w ustawie o odpadach odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane
w katalogu odpadów, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3,
jako odpady niebezpieczne.
Są to zatem odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne,
wybuchowe,
biologicznie
czynne,
a
także
zakażone
mikroorganizmami
chorobotwórczymi.
Przykładowo można wymienić:
1. Zużyte baterie, akumulatory itp.;
2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry,
przełączniki);
3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach;
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4. Rozpuszczalniki organiczne;
5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do
wywabiania plam, środki czyszczące;
6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich;
7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i
dezynsekcji;
9. Odpady zawierające oleje:
-

Filtry oleju,

-

Czyściwo;

-

Smary, środki do konserwacji metali itp.;

10. Odczynniki chemiczne, np. Fotograficzne;
11. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
12. Skażone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zużyte pampersy).

Biorąc pod uwagę, że 1 % odpadów w strumieniu odpadów komunalnych to odpady
niebezpieczne w 2011 r. w Gminie Rakszawa w strumieniu odpadów komunalnych
znajdowało się 12 Mg odpadów niebezpiecznych.

3.6. Awarie i klęski żywiołowe
Jednym z większych zagrożeń dla środowiska mogą być sytuacje awaryjne,
wypadki czy katastrofy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski
żywiołowej (klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej licznie osób, mieniu w wielkich rozmiarach
lub

środowisku

na

dużych

obszarach,

a

pomoc

i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko w przypadku zastosowania
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz
specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.
Katastrofą naturalną lub awarią techniczną mogą być również zdarzenia wywołane
działaniami terrorystycznymi.
Powiat Łańcucki do którego należy Gmina Rakszawa, należy do rejonów
o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Największe
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zagrożenia dla ludności mogą nastąpić na skutek awarii, uszkodzeń lub zniszczeń
zbiorników i instalacji z toksycznymi środkami przemysłowymi, awarii elektrowni
jądrowych rozmieszczonych na obszarach państw sąsiadujących. Ponad to na
terenie powiatu mogę wystąpić zagrożenia powodziowe w okresach wysokich stanów
wód w rzekach, pożary lasów i skażenia środowiska naturalnego w związku
z transportem niebezpiecznych substancji chemicznych. Możemy tu także wymienić
huragany, gradobicia oraz susze.

3.7. Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii pozwalają na pozyskiwanie energii ekologicznie
czystej lub inaczej zwanej zieloną. Powstaje przy wykorzystaniu naturalnych nośników
jakimi są: energia kinetyczna wiatru, energia spiętrzeń lub gorącej wody, energia
powstała przy spalaniu biomasy i biogazu oraz energia słoneczna. Potrzeba
ograniczenia spalanie tradycyjnych paliw kopalnych zmusza do przekierowania
przemysłu energetycznego w stronę alternatywnych źródeł energii.
W chwili obecnej brak jest danych dotyczących udziału energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rakszawa w ogólnym bilansie energetycznym.
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4. ZAMIERZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ I POPRAWĄ STANU
ŚRODOWISKA

4.1 Informacje ogólne
Program ochrony środowiska dla Gminy Rakszawa w zakresie ochrony
środowiska stanowić będzie podstawę do racjonalnej polityki i działalności władz
gminy

w

zakresie

krótko

i

długoterminowych

działań

inwestycyjnych

i nieinwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.
Strategicznym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie szkodliwych
czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom zdrowia. Dlatego
duże znaczenie ma stała poprawa jakości wód powierzchniowych i stanu powietrza
atmosferycznego, ochrona przed chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód
gruntowych,
i

właściwa

promieniowaniem

gospodarka

odpadami,

elektromagnetycznym,

ochrona

przed

zapobieganie

hałasem

nadzwyczajnym

zagrożeniom środowiska.
Zdefiniowane

w

programie cele

i

kierunki działania

zgodne

są

z aktualnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska i są
zgodne z celami i kierunkami działań określonymi w polityce ekologicznej państwa
oraz Programie ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego i Powiatu
Łańcuckiego.
Wszelkie działania służące ochronie i poprawie jakości środowiska prowadzone będą
w obrębie określonych celów, priorytetów i zadań ekologicznych. Wszystkie te
elementy zostały podzielone na krótkoterminowe oraz na

długoterminowe.

Zamierzenia te skoordynowane są z kierunkami działań określonymi przez
instytucje wojewódzkie i powiatowe.
Działania

w

zakresie

ochrony

środowiska

z możliwościami rozwojowymi gminy.
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4.2. Założenie polityki ekologicznej

Działania i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Rakszawa zmierzają
gospodarowania

w

kierunku poprawy

zasobami,

w

tym

stanu

środowiska, racjonalnego

ograniczenia

materiałochłonności,

wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń.
Strategicznym

celem

polityki

ekologicznej

jest

ograniczanie

szkodliwych

czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom zdrowia poprzez
poprawę

stanu powietrza atmosferycznego,

ochronę

przed

chemicznym

zanieczyszczeniem gleb i wód, właściwą gospodarkę odpadami, ochronę przed
hałasem,

czy

promieniowaniem

elektromagnetycznym

oraz

zapobieganie

nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Ochrona i kształtowanie stosunków wodnych
Ochrona i kształtowanie stosunków wodnych oraz poprawa jakości wód
powierzchniowych

jest szczególnie ważnym celem ekologicznym w Gminie

Rakszawa. Cel ten zakłada zapewnienie najlepszej jakości wód, w tym utrzymanie
ilości

wody

na

poziomie

zapewniającym

równowagę

biologiczną

i ochronę przed powodzią. Obszarami na których przeprowadzane są zadania
związane z poprawą i ochroną jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych są
zlewnie rzek oraz obszary głównych zbiorników wód podziemnych. Takiemu
zarządzaniu

gospodarką

wodną

winna

odpowiadać

redystrybucja

środków finansowych pochodzących np. z opłat za korzystanie ze

środowiska oraz kar za niedotrzymanie warunków pozwoleń.
Poprawa

jakości

wód

zależy

przede

wszystkim

rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej.

od

kompleksowego

Ważne jest odpowiednie

zarządzanie ochroną wód i jej zasobami, monitoring źródeł zanieczyszczeń

oraz

kontrola wdrażania i egzekwowania prawa. Działania w zakresie ochrony
i kształtowania stosunków wodnych będą zmierzały do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (osadniczych i przemysłowych)
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zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych.
Na terenie Gminy zadaniem mającym na celu poprawę jakości wód
szczególnie cieków powierzchniowych jest dokończenie kanalizacji i podłączenie do
niej możliwie największej ilości gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.

Gospodarka wodna
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę Gmina Rakszawa zużywa wodę
podziemną. Istnieje więc konieczność racjonalnego jej użytkowania. Należałoby
w maksymalny sposób wyeliminować tzw. sieciowe ubytki wody oraz awarie. Innym
istotnym elementem jest sieć wodociągów
i jej niezawodność w zaopatrzeniu
ludności w wodę. Winno się odejść także od wykorzystania wody podziemnej dla
celów przemysłowych, szczególnie w zakładach przemysłowych, gdzie woda taka nie
musiałaby

być

wykorzystywana

i

wystarczająca

byłaby

woda

z

ujęć

powierzchniowych odpowiednio uzdatniona.

Gospodarka ściekowa
W Gminie jednym ze sposobów ograniczenia przenikania zanieczyszczeń do
wód powierzchniowych i podziemnych jest kontrola stanu technicznego oraz
częstotliwości opróżniania zbiorników na ścieki bytowe (szamb). Uprawnienia takie
wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jednakże
najważniejszym działaniem w tym zakresie będzie dokończenie kanalizowania
obszaru gminy (podłączenie do kanalizacji zbiorczej możliwie największej ilość
gospodarstw domowych, podmiotów usługowych, przemysłowych i jednostek
użyteczności publicznej). Ważnym zadaniem jest także likwidacja „nielegalnych”
kolektorów ścieków bytowych odprowadzających bez oczyszczania ścieki do rowów
przydrożnych, melioracyjnych, bezpośrednio do gleby czy powierzchniowych cieków
wodnych.
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Gospodarka odpadami
Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem
w polityce dotyczącej gospodarki odpadami. Dotyczy ono wszystkich uczestników
życia produktu tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów
oraz władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Ochrona powietrza
Realizacja zadań

służących

tym celem powinna

przyczynić się

do

zapewnienia wysokiej jakości powietrza, spełniającej wymagania ustawodawstwa
Unii Europejskiej oraz redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza. Przy formowaniu
podstawowych kierunków działań dla ochrony powietrza zostało przyjęte ogólne
założenie maksymalnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powinno polegać przede wszystkim na
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, komunalnych
i komunikacyjnych. Istotną sprawą na terenie gminy jest ograniczenie uciążliwej
emisji ze źródeł lokalnych (np. likwidacja spalania odpadów takich jak opony czy
tworzywa sztuczne). Metodą też byłaby modernizacja źródeł emisji poprzez zamianę
paliwa węglowego lub koksowego na ekologiczne np. gazowe lub biopaliwa (co jest
możliwe na terenach wiejskich). Względy ekologicznych, ale również ekonomiczne
mogą zdecydować, że w niedługim czasie w znacznej mierze wykorzystywane będą
jako paliwa słoma czy wierzba energetyczna. Ograniczenie emisji ze źródeł może to
się odbywać się także poprzez:
- ograniczenie strat ciepła (uszczelnienie i izolacja sieci ciepłowniczej, docieplenie
budynków, wymiana stolarki okiennej),
-

wykorzystanie paliw o lepszych parametrach (wyższa kaloryczność, mniejsza
zawartość popiołu i siarki)

-

propagowanie wykorzystania niekonwencjonalnych (często odnawialnych) źródeł
energii,

Działania ograniczające emisje zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych to:
-

modernizacja technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji,

-

udoskonalenie procesów spalania, prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw,

-

wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT),
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-

prowadzenie systematycznej kontroli emisji zanieczyszczeń,

-

pomoc

finansowa

dla

zakładów

wdrażających

systemy

zarządzania

środowiskiem.
Coraz większe znaczenie dla jakości powietrza maja zanieczyszczenia emitowane
przez pojazdy mechaniczne tzw. źródła komunikacyjne (pasmowe). Ponieważ nie są
to źródła stacjonarne, zapobieganie i walka z takimi zanieczyszczeniami nie jest
sprawą łatwą:
Do działań ograniczających emisję ze źródeł komunikacyjnych na tereni gminy mogą
należeć:
-

zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej (działanie winno zostać
uwzględnione przez wszystkich zarządzających drogami) –

-

poprawa standardów technicznych dróg,

-

tworzenie warunków do popularyzacji ruchu rowerowego np. poprzez
wyznaczanie ścieżek rowerowych,

Jednakże trzeba

rzetelnie przyznać, że największą rolę w eliminowaniu

zanieczyszczeń odgrywa ekonomia. Możemy opracowywać najpiękniejsze programy,
jednakże dopóki cena paliw tradycyjnych będzie konkurencyjna w stosunku do paliw
proekologicznych, mało prawdopodobne jest aby następowały zakrojone na szeroką
skalę zmiany czynnika energetycznego (zmiana paliwa).

Ochrona przed hałasem
Podstawowym

działaniem w

zakresie

ochrony

przed hałasem

jest

doprowadzenie do odpowiednich warunków akustycznych. Są one niezbędne
zarówno do efektywnej działalności człowieka jak i dla odpoczynku. Odpowiednia
eliminacja hałasu w środowisku jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania
wszystkich elementów środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu
jak

najlepszego stanu

akustycznego środowiska

w szczególności poprzez

utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego gdy nie jest
on dotrzymywany. W Programie kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem
zostały sformułowane dla zagadnień jakimi są zarządzanie ochroną przed hałasem
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oraz ochrona przed hałasem komunikacyjnym,
Na terenie gminy właściwie nie zauważa się problemu związanego
z ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu przemysłowego czy komunikacyjnego.
Jeżeli

takowe

występuje

ma

ono

charakter

krótkotrwały

(np. przejazd ciężkiego sprzęty drogą). Stąd też w Programie nie wskazano metod
ograniczania emisji hałasu do środowiska.

Ochrona przed polamielektromagnetycznymi
Przedmiotem działań jest skuteczna ochrona ludzi i środowiska przed
promieniowaniem elektromagnetycznym. Podstawowe kierunki działań dotyczyć
będą prowadzenia badań określających skalę zagrożenia promieniowaniem oraz
zarządzania emisją pól elektromagnetycznych. Rejonami koncentracji działań w tym
zakresie będą stacje telefonii komórkowej, linie przesyłowe energii elektrycznej
110kV

i

inne

urządzenia

wytwarzające

niejonizujące

promieniowanie

16

elektromagnetyczne o częstotliwości 0,03-10 . Głównym zadaniem w tym temacie,
będzie:
-

inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych,

-

rozeznanie

jakie obszary podlegają ponadnormatywnemu promieniowaniu

elektromagnetycznemu (wykonanie pomiarów przez służby ochrony środowiska),
- opracowanie i wdrożenie systemu informacji o emisji pól elektromagnetycznych.
Jest to o tyle istotne, że brak szerokiej informacji powoduje obawę społeczeństwa
przed skutkami oddziaływania źródeł elektromagnetycznych.

Przeciwdziałaniepoważnym awariomi klęskomżywiołowym
Zakładanym celem realizacji tego zadania jest ochrona przed poważnymi
awariami i klęskami żywiołowymi oraz

minimalizowanie ich skutków. Poważne

awarie niosą za sobą skutki dla środowiska poprzez niespodziewane zdarzenia
przemysłowe i transportowe z udziałem niebezpiecznych substancji.
Aby zrealizować ten cel prowadzone będą działania takie jak:
-

przewidywanie i przeciwdziałanie awariom przemysłowym,

-

prowadzenie częstych kontroli pojazdów pod względem dotrzymywania
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wymogów

technicznych

i

prawnych

przy

przewozie

materiałów

niebezpiecznych (współpraca służb ochrony środowiska, policji, inspekcji
ruchu drogowego),
-

sporządzenie planów operacyjno-ratowniczych na wypadek wystąpienia
awarii,

-

opracowanie planów działań

w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych

(ostrzeganie i informowanie mieszkańców, możliwości ograniczenia skutków,
metody wdrażania akcji ratunkowej)
Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz racjonalne
użytkowanie lasów
Realizacja tego celu, ukierunkowana zostanie na doskonalenie obszarów
leśnych i chronionych. Działania w zakresie ochrony przyrody oraz różnorodności
biologicznej i krajobrazowej mają w większości charakter ciągły i pozainwestycyjny.
Najważniejsze kierunki działań to:
-

ochrona, zachowanie, odtwarzanie oraz wzbogacanie zasobów przyrody,
w tym ochrona

unikalnych egzemplarzy

fauny i

flory, zagrożonych

ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk,
-

podnoszenie wartości krajobrazu na szczeblu lokalnym poprzez działania
skierowane na gospodarowanie, planowanie i odtwarzanie krajobrazów oraz
uaktywnienie społeczeństwa w decydowaniu o losie otaczającego krajobrazu,

-

bieżąca ochrona walorów przyrodniczych

oraz pielęgnacja i konserwacja

pomników przyrody ożywionej i nieożywionej
-

tworzenie nowych form ochrony przyrody

obejmujących ochroną prawną

tereny i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
(pomniki przyrody, użytki ekologiczne),
-

kontrolowanie stanu obiektów i obszarów już objętych ochroną,

-

zabezpieczenie ekosystemów przed pożarami (egzekwowanie zakazu wypału
traw),

-

zachowanie

tradycyjnych

praktyk

rolniczych,

wdrażanie

programów

rolno środowiskowych oraz wspieranie rolnictwa ekologicznego,
-

dbanie o właściwą kondycję lasów (pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie
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wysypisk odpadów)

.Edukacja ekologiczna,dostęp do informacji o środowisku
Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa zamieszkującego teren Gminy, przejawiające się
pozytywnymi zachowaniami proekologicznymi we wszystkich dyscyplinach życia
i gospodarki. Każdy mieszkaniec winien czuć się współodpowiedzialny za stan
środowiska oraz powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy niezbędnej do
współuczestniczenia w poprawie jakości środowiska. Celem edukacji ekologicznej
jest wykreowanie społeczeństwa o wysokim poziomie zachowań, świadomego
wzajemnych powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi, ekonomicznymi,
społecznymi i politycznymi.
Jednym z głównych założeń jest wprowadzanie edukacji ekologicznej jako
nauki interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji. Wpojenie zachowań
proekologicznych dzieciom skutkowało będzie także takimi zachowaniami ich
rodziców. Wszystkie działania mają na celu kształtowanie człowieka świadomego
swego współistnienia w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym i społecznokulturowym.
Realizacja edukacji ekologicznej polegać będzie na:
Edukacjaekologicznadzieciimłodzieży
1.

Prowadzeniu aktywnych form edukacji (np. zielone szkoły).

2. Uczestnictwo w programach edukacyjnych .
3. Organizowanie seminariów o tematyce ekologicznej.
4. Uczestniczenie w konkursach ekologicznych.
Podniesienieświadomościekologicznejdorosłych
Egzekwowaniu przepisów dotyczących:
-

postępowania z odpadami oraz ze ściekami,

-

wdrażanie i sankcjonowanie standardów w dziedzinie ładu przestrzennego,
oszczędności energii itp.

-

angażowanie obywateli miasta w procesy inwestycyjne i decyzyjne,

-

w

łączenie

służb

samorządowych

i

rządowych

różnych

szczebli

w działalność informacyjną dla dorosłych,
-

propagowanie problemów środowiskowych w mediach (telewizja, radio, prasa),
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-

informowanie o działaniach i inwestycjach proekologicznych poprzez ulotki czy
gazetkę gminną,

-

promowanie proekologicznych czy niekonwencjonalnych źródeł energii
(np. słoma),

-

propagowanie wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku.

Dostęp do informacji o środowisku
Zgodnie z zapisami p r a w n y m i
zapoznania się z

ustawy społeczeństwo ma możliwość

materiałami dotyczącymi trwających procesów

decyzyjnych czy też inwestycyjnych.

W ramach procesu dostępu do informacji

o środowisku i poszerzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach
administracji winny być organizowane akcje podnoszące świadomość w zakresie
ochrony środowiska.
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5. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE
Program ochrony środowiska dla Gminy Rakszawa realizowany będzie
poprzez systematyczne działania na rzecz ochrony wód, powietrza, powierzchni
ziemi, przyrody i podniesienia świadomości ekologicznej ukierunkowane na
zahamowanie niekorzystnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska
naturalnego. Zakłada zmniejszenie, eliminację lub przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiskowym szczególnie związanym z narażeniem zdrowia i życia mieszkańców
oraz wpływającym na stan najcenniejszych walorów przyrodniczych terenu gminy.
Formułując listę priorytetów wzięto pod uwagę takie czynniki jak:
~ ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia,
~ spodziewany efekt ekologiczny,
~ możliwość uzyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych,
~ aktualne zaawansowanie inwestycji .
Zadania objęte harmonogramem zostały uznane za najważniejsze ich zrealizowanie
winno przyczynić się do poprawy jakości środowiska.
Głównym

priorytetem

w

gminie

będzie

wdrożenie nowego systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, pozwalające na wypełnianie wymagań
prawnych, które zostały nałożone przepisami prawa na gminę.
Pozostałe działania proekologiczne przedstawiono w tabeli nr 7.
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6. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
Tabela nr 7. Działania proekologiczne
Lp.

Nazwa zadania

-1-

-2-

1.

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód
powierzchniowych oraz gleby poprzez
kontrolę zbiorników bezodpływowych,
zbiorników z gnojowicą oraz
ikwidowanie „nielegalnych” kolektorów
odprowadzających ścieki
z gospodarstw domowych

2.

3.

6.

Termin realizacji

Systematyczne podłączanie nowych
nieruchomości do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
Podejmowanie działań zmierzających
do ograniczania emisji zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych do powietrza ze
źródeł lokalnych
Inwentaryzacja
źródeł
elektromagnetycznych
oraz
monitorowanie obiektów emitujących
promieniowanie elektromagnetyczneme

7.

Bieżąca
ochrona
przyrodniczych gminy

8.

Tworzenie nowych form ochrony
przyrody
obejmujących ochroną
prawną tereny i obiekty o szczególnych
walorach
przyrodniczych
i krajobrazowych

9.

10.

Kształtowanie
ekologicznej
dzieci,
i dorosłych

walorów

świadomości
młodzieży

Rekultywacja terenów zdegradowanych

11.

Systematyczna
likwidacja
wysypisk odpadów

13.

Wdrażanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

14.

Przygotowanie
Programu

raportu

z

dzikich

realizacji

2012-2015

2016-2019

2013-2015

2016-2018

Przewidywane
koszty realizacji

20 000

Zadanie realizowane w sposób ciągły

100 000

Zadanie realizowane w sposób ciągły

50 000

Zadanie realizowane w sposób ciągły

10 000

Zadanie realizowane w sposób ciągły

16 000

50 000
Zadanie realizowane w sposób ciągły

50 000
Zadanie realizowane w sposób ciągły
2015

2017

Zadanie realizowane w sposób ciągły

200 000

20 000

2013-2015

2016

1 000 000/rok

2014

2016, 2018

4500
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7. SYSTEM ZARZĄDZANA PROGRAMEM
Zgodnie

z

zapisami

ustawy

Prawo

ochrony

środowiska

organem

odpowiedzialnym za wdrażanie i koordynację działań określonych w Programie jest
Wójt Gminy. Zapewnia on spójność pomiędzy wszystkimi programami działającymi
w regionie i umożliwia efektywne wykorzystanie środków finansowych i technicznych.
Program realizowany będzie przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za ochronę
środowiska w mieście, powiecie i województwie
instrumenty:

prawno-administracyjne,

w oparciu o aktualne dostępne

finansowe,

ekonomiczno-rynkowe

oraz

informacyjno-edukacyjne
Kontrola wdrażania Programu i ocena jego realizacji prowadzona będzie przez
monitoring:
-

środowiska
i

w

przetwarzanie

zakresie

stanu

informacji

o

środowiska,

środowisku

i

gromadzenie
jego

ochronie.

W najbliższych latach jednym z ważniejszych działań w tej dziedzinie będzie
zmiana systemu monitorowania i dostosowanie monitoringu środowiska do
zakresu określonych w przepisach prawnych i dyrektywach UE.
-

wdrażania i realizacji Programu – dotyczyć będzie określania stopnia realizacji
przyjętych priorytetów i działań, oceny realizacji programów i projektów
inwestycyjnych oraz określenie stopnia rozbieżności pomiędzy przyjętymi
celami i działaniami z określeniem przyczyn tych rozbieżności.

-

wdrażania i realizacji Programu – dotyczyć będzie określania stopnia realizacji
przyjętych priorytetów i działań, oceny realizacji programów i projektów
inwestycyjnych oraz określenie stopnia rozbieżności pomiędzy przyjętymi
celami i działaniami z określeniem przyczyn tych rozbieżności.

-

skutków
w

realizacji

jakości

Programu

środowiska,

–

realizowany

aktywności

i

reakcji

przez

ocenę

zmian

społeczeństwa, kontrolę

i ocenę wskaźników dotyczących stopnia zmian w środowisku wg dziedzin
życia, stopnia zużywanej energii, materiałów, wody i wytwarzanych odpadów
w przeliczeniu na mieszkańca lub wielkość produkcji,
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Co 2 lata sporządzany będzie raport z wykonania zadań Programu. Ocenie
Programu będzie służyło monitorowanie, w cyklu dwuletnim, stopnia wykonania
zadań realizowanych przez władze gminy. Raporty i ocena Programu będą podstawą
do aktualizacji strategii ochrony i poprawy stanu środowiska, która winna odbywać
się przynajmniej co 4 lata.
Zarządzanie, realizacja i kontrola Programu na poziomie gminy, prowadzona
będzie przez administrację rządową, samorządową oraz przez różnego rodzaju
instytucje i podmioty gospodarcze (poprzez instrumenty określone ustawami),
a w szczególności:
- organ wykonawczy gminy oraz podległe mu służby dysponujące instrumentami
prawnymi (zezwolenia, uzgadnianie, kontrola, monitoring, nadzór, publiczne
rejestry),
- samorząd powiatowy oraz wojewódzki w zakresie objętym ich kompetencjami
(pozwolenia, zezwolenia, mapy akustyczne, baza gospodarki odpadami)
- administrację rządową (dokumenty reglamentujące korzystanie ze środowiska,
monitorowanie jakości środowiska itd.)
- instytucje finansujące zadania ochrony środowiska (np. WFOŚiGW)
- administrację niezespoloną m.i. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych .

Organizacje pozarządowe winny wspomagać realizację programu, głównie
w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, natomiast placówki szkoleniowe
w zakresie edukacji ekologicznej i postępu technicznego.
Również przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, będą realizować zapisy
Programu poprzez wprowadzenie systemów zarządzania środowiskiem na poziomie
przedsiębiorstw,

najlepszych

dostępnych

technologii,

ograniczenie

materiałochłonności, energochłonności i zmniejszenie zużycia wody oraz będą
w znacznej części finansowały te zadania realizowane na własnym terenie.
Warunkiem realizacji Programu będzie przede wszystkim współpraca
pomiędzy różnymi partnerami zarówno ze szczebli decyzyjnych, jak również
podmiotami korzystającymi ze środowiska i jednostkami odpowiedzialnymi za jego
stan.
Duży wpływ na realizację Programu będzie miała dynamika rozwoju i zmian
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w strefie gospodarczej, przestrzennej oraz społecznej.
Ocena powyższych uwarunkowań będzie służyła do weryfikacji przyjętych założeń,
celów i sposobów ich realizacji oraz ustalonych priorytetów.
Analiza przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich
realizacją oraz weryfikacja kosztów wdrażania Programu powinna uwzględniać
trudne do oszacowania na etapie :
-

możliwości pozyskiwania terenów pod realizację projektów,

-

możliwości do pozyskiwania przez inwestorów środków finansowych,

-

możliwości kredytowe instytucji i przedsiębiorstw

-

ograniczenia finansowe wynikające z konieczności przeznaczenia środków
finansowych na zaspokojenie innych potrzeb,

-

stopień zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań,

-

aktualne priorytety określone w dokumentach rządowych, wojewódzkich
i powiatowych
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8. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ochrony
środowiska . Oznacza to konieczność monitorowania zachodzących zmian poprzez
regularną ocenę stopnia jego realizacji w odniesieniu do założonych działań,
przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy założonymi celami
i działaniami, a ich wykonaniem. Monitorowanie zmian pozwoli na ustalenie przyczyn
ujawnionych rozbieżności.
Prawidłowa ocena realizacji Programu wymaga przyjęcia uporządkowanego
systemu mierników jego efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze
grupy:
- mierniki ekonomiczne,
- ekologiczne,
- społeczne (świadomości społecznej).
Mierniki ekonomiczne wynikają z 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 mierników ekologicznych należą mierniki określające stan środowiska,
stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla
populacji.
Miernikami tej grupy będą:
* jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
* długość sieci kanalizacyjnej,
* ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,
* powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
* powierzchnia terenów zdegradowanych,
* nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
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Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań
Programu Ochrony Środowiska Gminy Rakszawa niezbędna jest okresowa wymiana
informacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami

administracji samorządowej

i rządowej, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania
realizacji poszczególnych zadań

ponadlokalnych. Przewiduje się wymianę

ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub
elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).
W tabeli nr 7 zaproponowano główne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest
wyczerpująca i winna być sukcesywnie modyfikowana.
Tabela Nr 7. Wskaźniki monitorowania programu
Wskaźnik

Stan wyjściowy

Mieszkańcy korzystający z wodociągu

95,4 %

Mieszkańcy korzystający z kanalizacji

43,7 %

Wskaźnik lesistości (%).

55,1%

Emisja zanieczyszczeń

198 Mg

Ilość zebranych odpadów

324 Mg

Ilość zebranych selektywnie odpadów

132 Mg
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9. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródła

finansowania

Programu

ochrony

środowiska

będą

zróżnicowane,

w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości
stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych na poziomie lokalnym.

Realizacja programu finansowana będzie ze środków:
1) publicznych, w tym:


krajowych, pochodzących z budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego,
pozabudżetowych instytucji publicznych,

-

zagranicznych

2) niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, banków
komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp., w ramach
których najczęstszymi formami finansowania będą:

Ważne



dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe,



zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje, programy pomocowe,



fundusze własne inwestorów.
zadanie

w

finansowaniu

zadań

przewidzianych

do

realizacji

w Programie odgrywać będą pożyczki i dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, fundusze
inwestorów, środki z funduszy strukturalnych (krajowych i zagranicznych).

W latach 2014-2020 w województwie podkarpackim zostanie uruchomiona nowa
perspektywa finansowa np. RPO. Środki finansowe będą mogły zostać także uruchomione z
innych programów. Aktualnie nie są znane kwoty oraz zasady rozpatrywania wniosków i
przyznawania pomocy.
Analogiczna sytuacja dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
1. Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl;
2. Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiająca Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska
naturalnego.(Dz. U. L 242);
3. Ocena roczna jakości powietrza w województwie podkarpackim w roku, 2010.
WIOŚ Rzeszów 2011 r.;
4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2011-2014,
5. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”
6. „Program
ochrony
środowiska
województwa
podkarpackiego
na
lata
2008-2011”,
7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013, MRR Warszawa;
8. Raport
o
stanie
środowiska
województwa
podkarpackiego,
2010,
WIOŚ Rzeszów 2011
9. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012 r.;
10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły M.P.
z 2011,
Nr 49 poz.549

11. Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy – US w Rzeszowie,
2011 r.;
12. Obowiązujące akty prawne
13. Materiały internetowe RZGW w Krakowie
14. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjęty przez
Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2012r.

Ponadto wykorzystano materiały informacyjne zamieszczane na oficjalnych stronach
internetowych organów i instytucji związanych z ochroną środowiska i innych jednostek
realizujących zadania ochrony środowiska m.in.
www.wios.rzeszow.pl
www.mos.gov.pl
www.uw.rzeszow.gov.pl
www.wrota.podkarpackie.pl

.
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