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Słownik skrótów 
BZT5 Pięciodniowe biologiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZTCr Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą chromianową 
Co Kobalt 
GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  
LZO Lotne związki organiczne 
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NO2 Dwutlenek azotu 
non Wody powierzchniowe nie odpowiadające normatywom 
O3 Ozon 
ON Odpady Niebezpieczne 
ONO Obszar Najwyższej Ochrony 
OWO Obszar Wysokiej Ochrony 
p.o.ś. Prawo ochrony środowiska 
Pb Ołów 
PCB Polichlorowane bifenyle 
PCDD Polichlorowane dibenzodioksyny 
PCDF Polichlorowane dibenzofurany 
PFOŚiGW Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
PGO Plan Gospodarki Odpadami 
PKB Produkt Krajowy Brutto 
PM10 Pył zawieszony 
Poś Program ochrony środowiska 
PPH Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 
PW-RGO Południowo-Wschodni Rejon Gospodarki Odpadami 
RLM Równoważna liczba mieszkańców  
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SO2 Dwutlenek siarki 
UE Unia Europejska 
UZWP Użytkowy Zbiornik Wód Podziemnych 
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
WPOŚ Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 
WWA Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne 
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Podstawowe definicje i pojęcia 

agrocenoza – zbiorowiska roślinne pól uprawnych,  
antropopresja - oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze i występujące w nim zbiory populacji 
roślinnych, 
awifauna – całość ptaków zamieszkujących określony obszar, środowisko. 
biocenoza - zespół populacji różnych gatunków, żyjących w określonym środowisku, stanowiący autonomiczna 
jednostkę ekologiczna o biologicznej równowadze dynamicznej 
emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, 
gleby lub ziemi: 

a) substancje, 
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, 

eutrofizacja - 
ECONET POLSKA - krajowa sieć ekologiczna - wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej 
zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, 
wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych  
w obrębie tego systemu.
hałas - dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do16.000 Hz, 
grąd – zespół leśny dębowo-grabowy 
oddziaływanie na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi, 
odpady - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628), 
ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub 
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: 

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, 

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

organ ochrony środowiska - to organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu 
ochrony środowiska,  
organizacja ekologiczna - to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska, 
pole elektromagnetyczne - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, 
podmiot korzystający ze środowiska - to: 

a) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. oraz osoby prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny  
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo działalności 
gospodarczej, 

c) osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a), korzystającą ze środowiska  
w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, 

pora dnia oraz pora nocy - to przedział czasu odpowiednio od godz. 6 do godz. 22 (pora dnia) i od godz. 22 do 
godz. 6 (pora nocy), 
poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe  
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, 
poważna awaria przemysłowa - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie, 
poziom hałasu - to równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 
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poziom substancji w powietrzu - to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub 
opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, 
renaturyzacja – przywracanie pierwotnego stanu obszarom zmienionym  
równowaga przyrodnicza - to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym 
oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez 
składniki przyrody nieożywionej, 
standard emisyjny - to dopuszczalne wielkości emisji, 
standard jakości środowiska - to wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez 
środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze, 
substancja - to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub 
powstałe w wyniku działalności człowieka, 
substancje niebezpieczne - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze 
względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego 
obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją 
niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii, 
ścieki - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego 

wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, 
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 

zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do 

górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są 
tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe 
substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych w pobranej wodzie, 

środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, 
a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat, 
wielkość emisji - to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub 
poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz 
wytwarzanych odpadach, 
wprowadzanie ścieków do ziemi - to także wprowadzanie ścieków do gleby, 
zanieczyszczenie - to emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę  
w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi 
sposobami korzystania ze środowiska, 
zrównoważony rozwój - to taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń. 
korytarz ekologiczny – obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów, 
ochrona krajobrazowa – zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, 
ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem 
lub rzadkich gatunków, 
różnorodność biologiczna – zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie 
gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów, 
siedlisko przyrodnicze – obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, 
wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, 
stopień skanalizowania – długość sieci kanalizacyjnej przypadającej na 100 km sieci wodociągowej,  

 
EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 

- 8 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

tereny zieleni – tereny wraz z infrastrukturą techniczna i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 
roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, 
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca 
ulicom, placom, zabytkowym budynkom, obiektom przemysłowym, 
walory krajobrazowe – wartości ekologiczne, estetyczne, lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę 
terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka,  
zadrzewienie – drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich 
skupiska, nie będące lasem, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej 
tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne, lub społeczno-kulturowe, 
pomnik przyrody- to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej kulturowej, historycznej, lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. 
użytek ekologiczny – to pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej. 
rezerwat przyrody – to obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmieniony, ekosystem, ostoja, 
siedlisko przyrodnicze, a także siedlisko roślin, zwierząt, grzybów, oraz twory i składniki przyrody 
nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi, lub 
walorami krajobrazowymi. 
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1 Wstęp 
Ochrona środowiska jest to całokształt działań, mających na celu zapewnienie obecnemu 
społeczeństwu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia, realizację prawa do 
korzystania z zasobów naturalnych środowiska oraz zachowanie jego wartości. Jest to pojęcie 
zakładające podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących planowanie  
i organizowanie dalekosiężnych procesów ochrony oraz wykonywanie podjętych decyzji, 
dzięki stosowaniu regulacji prawnych. Istotnymi elementami w ogólnie pojętej polityce 
środowiskowej jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, inicjowanie, 
wspieranie i uczestniczenie w przedsięwzięciach zmierzających do poprawy stanu 
środowiska, monitorowanie poziomu zagrożeń i zanieczyszczeń w celu zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie potrzeb z zakresu ochrony środowiska  
w procedurach administracyjnych, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania 
środowiskiem. 

Przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. „II Polityka Ekologiczna Państwa” 
stworzyła warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska oraz korzystania z jego 
zasobów. Znalazło to odzwierciedlenie w ustawach:  

 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1,  

 z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  
o odpadach2 oraz o zmianie niektórych ustaw,  

które przyjęły dokument Rady Ministrów jako podstawę do sporządzania programów ochrony 
środowiska dla wszystkich szczebli władzy. 

Rozwinięciem i uszczegółowieniem celów i zadań administracji w zakresie ochrony 
środowiska jest dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2002 r. – „Program 
Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010”. Dokument ten 
określa cele średniookresowe (lata 2002 – 2010) i cele długookresowe (lata 2010 – 2025)  
w zakresie ochrony i wykorzystania środowiska z zachowaniem zasad zawartych  
w „Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju POLSKA 2025” 
opracowanej przez Radę Ministrów zgodnie z rezolucją Sejmu RP z dnia 2 marca 1999 r.  

Wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 13-16 ustawy Prawo ochrony środowiska jest 
przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 
- 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Dokument ten jest aktualizacją  
i uszczegółowieniem długookresowej II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010. 

W polityce ekologicznej państwa ustala się cele i zadania niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki, które wymaga nie tylko działań 
zabezpieczających przed niekorzystnym wpływem na środowisko działalności gospodarczej 
prowadzonej na terenie Polski i poza jej granicami, ale także racjonalnej gospodarki zasobami 
środowiska – wodą, powierzchnią ziemi, czystością powietrza, w aspekcie jakości życia 
człowieka, a także zachowania stanu przyrody.  

Zasady, którymi rządzi się polityka ekologiczna, zostały przyjęte przez społeczność 
międzynarodową, i mają na celu właściwe, z punktu widzenia ludzkości, gospodarowanie 
zasobami środowiska, a w pierwszym rzędzie tymi ogólnie dostępnymi: powietrzem i wodą. 

                                                 
1 Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 

 
2 Dz.U. z 2001 r. Nr 100,  poz. 1085 
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W konstytucji RP jest zapisana zasada zrównoważonego rozwoju przyjęta przez 
społeczeństwo świata na szczycie ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. Zasada przezorności 
narzuca obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom, a więc działań prewencyjnych. Zasada ta 
jest blisko związana z zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, 
wymagającą – w warunkach zrównoważonego rozwoju – uwzględniania celów ekologicznych 
na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. Zasada równego dostępu do środowiska 
oznaczająca potrzebę zachowania sprawiedliwości międzyregionalnej, międzygrupowej  
i międzypokoleniowej, a także zachowania stanu przyrody, wymaga racjonalnego korzystania 
z zasobów nieodnawialnych, odtwarzania zasobów odnawialnych i rewitalizacji 
ekosystemów. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 17 zobowiązuje zarządy 
województw, powiatów oraz wójtów, burmistrzów (prezydentów) do opracowania 
programów ochrony środowiska, których celem jest realizacja polityki ekologicznej państwa. 
Projekty programów gminnych są opiniowane przez zarządy właściwych powiatów. Program 
ten jest uchwalany przez Radę Miasta, a Burmistrz Miasta, co dwa lata sporządza raport  
z jego realizacji, który przedstawia Radzie Miasta. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji 
państwa i samorządów w zakresie ochrony środowiska, rozsądnej i racjonalnej gospodarki 
jego zasobami. 

Częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami, opracowywany jako 
odrębny dokument zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach1. Przedsięwzięcia, związane z unieszkodliwianiem odpadów, 
mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, jeśli zostały ujęte w planach gospodarki odpadami (art. 16 ustawy). 

2 Stan środowiska oraz zasobów naturalnych 

2.1 Podstawowe dane miasta Sandomierza 
Sandomierz jest położony na dwu odrębnych funkcjonalnie systemach przyrodniczych, 
różniących się budową geologiczną, warunkami wodnymi i rzeźbą terenu. 

Północna część miasta leży na brzeżnej strefie mezoregionu Wyżyny Sandomierskiej, 
ograniczonej od północy dolinami rzeki Opatówki, a od południa rzeki Koprzywianki, 
stanowiąc makroregion Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Wysokość bezwzględna tej części 
waha się w przedziale 200-300 m. 

Część południowa miasta położona jest u podnóża skarpy wiślanej, w widłach rzek Wisły  
i Trześniówki. Ta część miasta leży na wschodzie na Nizinie Nadwiślańskiej, a na południu 
na Równinie Tarnobrzeskiej. 

Sandomierz jest jednym z trzech ośrodków trójkąta aktywności gospodarczej: Stalowa Wola-
Tarnobrzeg-Sandomierz, z wyraźną funkcją zaopatrzeniową, ważnym centrum kulturalnym  
i turystycznym regionu oraz ośrodkiem edukacji. Sandomierski przemysł szklarski należy do 
największych w Polsce, jak również jest znaczącym eksporterem różnego rodzaju szyb. 

Miasto położone jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych:  

 Warszawa-Sandomierz-Kraków droga nr 79, 

 Tarnobrzeg-Sandomierz-Zawichost-Lublin droga nr 777, 

                                                 

 
1  Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628. 
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 Sandomierz-Lipnik droga nr 723, łącząca się z drogą międzynarodową nr 9 i E 371 
(Radom - Rzeszów - Barwinek). 

Linia kolejowa Skarżysko-Sandomierz-Rozwadów umożliwia bezpośrednią komunikację 
kolejową z Warszawą, Łodzią, Przemyślem, Rzeszowem. 

Sandomierz położony jest u zbiegu granic trzech województw: Podkarpackiego, Lubelskiego  
i Świętokrzyskiego, w południowo-wschodniej części Kielecczyzny. Jest siedzibą powiatu 
sandomierskiego oraz wielu oddziałów terenowej administracji samorządowej i państwowej 
szczebla wojewódzkiego. Sandomierz jest też stolicą diecezji Sandomierskiej, erygowanej  
w 1818 r.  

Sąsiaduje z gminami: Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, Samborzec z powiatu sandomierskiego, 
Gorzycami z powiatu ziemskiego tarnobrzeskiego i miastem Tarnobrzeg. 

Miasto rozdziela Wisła na część lewobrzeżną, północną, położoną głównie na Wyżynie 
Kielecko-Sandomierskiej i prawobrzeżną, południową, położoną w całości w Kotlinie 
Sandomierskiej. Od wschodu część południową ogranicza rzeka Trześniówka.  

Obie części miasta różnią się funkcjami i charakterem. Prawobrzeżna część ma charakter 
przemysłowy z osiedlem budownictwa wielorodzinnego i indywidualnego. Ulokowane są 
tutaj huty szkła, wytwórnia pasz i koncentratów paszowych, przetwórnia owoców oraz liczne 
składy i magazyny. 

Lewobrzeżna część ma charakter usługowo – administracyjny oraz mieszkaniowy. Większość 
mieszkańców tej części mieszka w budownictwie wielorodzinnym, budownictwo 
jednorodzinne rozlokowało się głównie w dzielnicach peryferyjnych i w enklawach między 
osiedlami budownictwa wielorodzinnego. Jedynie u podnóża skarpy w lewobrzeżnej części 
doliny ulokowane są miejskie zakłady gospodarki komunalnej, giełda rolna, mleczarnia oraz 
składy i magazyny.  

Sandomierz w 2002 r. zamieszkiwało 25 4571 mieszkańców, co stanowiło 30,73 % ogółu 
mieszkańców powiatu. Gęstość zaludnienia wynosiła 925 osób/km2, przy 122 osobach/km2  
w powiecie. Było tutaj 2 660 posesji i 943 gospodarstw rolnych. 

Miasto zajmuje powierzchnię 2 832 ha, co stanowi 4,2 % powierzchni powiatu.  

Wg danych GUS, w 2002 r. pracowało 7 342 osoby (28,8 % populacji), najwięcej  
w przemyśle (27,0 %), ochronie zdrowia i opiece społecznej (19,0 %), edukacji (11,9 %), 
handlu (11,7 %). 

W mieście zarejestrowanych było 3 142 podmiotów gospodarczych w systemie REGON,  
w tym w sektorze publicznym 112, a sektorze prywatnym 3 030. Działalność gospodarczą 
prowadziło 2 440 osób fizycznych. W mieście funkcjonowało 639 sklepów, w tym 6 stacji 
paliw. 

Dochód własny Gminy wyniósł w 2002 r. 29 082 tyś. zł, dochód budżetu na jednego 
mieszkańca wynosił 1 062 zł, a wydatki 1 069 zł.  

W 2002 r. na ochronę środowiska miasto wydatkowało 3 099,6 tyś zł, w tym na ochronę wód 
– 107,4 tyś zł, na ochronę ziemi 2 992,2 tyś. zł. Na gospodarkę wodną wydatkowano  
2 517,7 tyś zł, w tym na ujęcia i doprowadzenia wody – 127,0 tyś zł, a na obwałowania 
przeciwpowodziowe 2 390,7 tyś. zł.  

                                                 

 
1 dane rocznik statystyczny GUS Kielce 2003 r. 

EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 
- 12 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

Wykres 1. Struktura wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 

3,5%

96,5%

ochrona wód ochrona ziemi

3,5%

96,5%

ujęcia i doprowadzenia wody

obwałowania przeciwpowodziowe

 
 

W Sandomierzu w roku szkolnym 2002/2003 działało 5 szkół podstawowych, 4 gimnazja,  
3 szkoły ponadpodstawowe, 3 szkoły ponadgimnazjalne, 8 policealnych, 2 wyższe uczelnie  
i jeden instytut. 

Wśród zakładów przemysłowych znaczący wpływ na stan środowiska mają: 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu – emisja pyłów i gazów, 
odpady, hałas, 

 Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu – emisja pyłów i gazów, odpady, ścieki, 
hałas, 

 Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP” w Sandomierzu – emisja pyłów i gazów, 

 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu – emisja pyłów  
i gazów, odpady, ścieki, 

 Schollglas Polska Sp. z o.o. Oddział w Sandomierzu – emisja pyłów i gazów,  

 Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej „SANFOOD” w Sandomierzu – ścieki. 

Rysunek 1. Miasto Sandomierz na tle powiatu sandomierskiego 
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Podstawowe informacje statystyczne o mieście zawiera poniższa tabela. 

Tabela 1. Informacje statystyczne o Sandomierzu1 
Liczba ludności  25 457 

Zasoby mieszkaniowe  
 Ilość budynków mieszkalnych 
 ogółem liczba mieszkań zamieszkałych 

  
2 453 
8 106 

Kanalizacja - długość czynnej sieci rozdzielczej, km 53,3 

Sieć gazowa - długość czynnej sieci rozdzielczej2, km 91,98 

Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej 97,1 

Budżet miasta – 2002 r. 
 dochody (ogółem) tys. zł. 
 wydatki tys. zł. 

 
43743,1 
43516,1 

Tabela 2. Infrastruktura techniczna w mieście 

Dane ze spisu powszechnego – 
2002 r. Lp. Wyposażenie mieszkań 

szt. % 

1 Podłączenie mieszkań do wodociągu miejskiego 7 552 93,2 

2 Podłączenie mieszkań do kanalizacji miejskiej 6 647  82,0 

3 Pojemniki szczelne na ścieki (szamba ) 1 132 14,0 

4 Brak urządzeń na ścieki 327 4,0 

5 Gaz z sieci gazowej  7 418  91,5 

6 Gaz z butli 431  5,5 

7 Centralna ciepła woda  1 984 25,4 

8 Ciepła woda z własnego piecyka  5 298 67,9 

9 Centralne ogrzewanie zewnętrzne  5 179 65,3 

10 Centralne ogrzewanie własne  2 104 26,5 

11 Ogrzewanie piecowe  635 8,0 

12 Ogrzewanie inne 18 0,2 

 

2.2 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych 

2.2.1 Warunki środowiska geograficznego  
Sandomierz leży na dwóch typach krajobrazu: 

 wysoczyźnie brzeżnej Wyżyny Sandomierskiej o urozmaiconej rzeźbie, szczególnie  
w strefie krawędziowej, pokrytej wąwozami lessowymi, podatnymi na erozję  
i wytworzonymi czarnoziemami, stanowiącymi siedliska roślinności grądu i dąbrowy 
świetlistej, 

                                                 
1 dane ze spisu powszechnego 2002 r. 

 
2 dane z Zakładu Gazownictwa Sandomierz – stan na 31.12.2002 r. 
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 dolinie Wisły, wypełnionej osadami rzecznymi i wytworzonymi z nich glebami 
madowymi, stanowiących siedliska roślinności lasów łęgowych. 

Obniżenie wypełniają osady czwartorzędowe - rzeczne, kilkunastometrowej grubości, 
tworząc płaską, monotonną powierzchnię, o wysokościach bezwzględnych 143-148 m. 

Wysoczyzna lessowa obniża się tarasowo na różnych wysokościach w kierunku 
południowym, aż urywa się raptownie stromą, wysoką skarpą. Krawędź jest rozcięta 
licznymi, starymi dolinami pleistoceńskimi i młodszymi holoceńskimi wąwozami. Obszar ten 
jest ciągle narażony na procesy erozyjne pogłębiania i rozszerzania dolin, wąwozów. 

 
Fot. 1  Dolina Wisły ze starorzeczem i roślinnością łęgową 

Dolina Wisły jest monotonna, urozmaicona jedynie zagłębieniami starorzeczy, podmokła, ale 
rzadko wypełniona wodą. To ukształtowanie terenu u stóp tarasu (podskarpie) ulega ciągłemu 
zanikowi, co powoduje ciągłe przeobrażenia rzeźby terenu. 

2.2.2 Warunki geologiczne terenu 
W granicach miasta Sandomierza znalazły się fragmenty dużych jednostek geologiczno-
strukturalnych: 

 Gór Świętokrzyskich, 

 Zapadliska Przedkarpackiego. 

Wschodni fragment Gór Świętokrzyskich obejmuje część wschodniego przedłużenia 
jednostki łysogórskiej, reprezentowanej przez osady kambru środkowego wykształcone jako 
ciemne łupki ilaste, łupki kwarcytowo-mikowe oraz bardzo charakterystyczne czarne łupki 
ałunowe z trybitami. Wychodnie tych skał ukazują się w skarpie doliny Wisły na terenie Gór 
Pieprzowych, które swoją interesującą rzeźbę zawdzięczają specyficznym formom wietrzenia 
tych bogatych w siarczki żelaza łupków. 

Zapadlisko Przedkarpackie obejmuje obszar ograniczony zasięgiem występowania 
morskich osadów miocenu. Miocen reprezentowany jest przez piaski kwarcowo-
glaukonitowe, wapienie litotamniowe, iły łupkowe, zlepieńce, wapienie detrytyczne, wapienie 
rafowe i serpulowe. Czwartorzęd na całym obszarze wykształcony jest w postaci lessów, 
piasków i mułków rzecznych, piasków eolicznych, mad poziomu nadzalewowego, piasków  
i mułków rzecznych tarasu zalewowego i mułków. 
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Rysunek 2. Podział stratygraficzny Ziemi 

 
Rysunek 3. Podział stratygraficzny czwartorzędu 

 
2.2.3 Warunki klimatyczne 

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego miedzy morskim  
a kontynentalnym.  

Klimat Polski jest wynikiem działania czynników:  

 meteorologicznych:  

• rodzaju mas powietrza występujących na danym obszarze,  

• rozkładu frontów atmosferycznych w różnych porach roku,  
 

EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 
- 16 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

• rozmieszczenia głównych, niżowych i wyżowych, ośrodków barycznych,  

 niemeteorologicznych:  

• szerokości geograficznej (wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach 
roku),  

• odległości od większych zbiorników wodnych,  

• ukształtowania powierzchni (wysokość nad poziomem morza, formy rzeźby),  

• charakteru podłoża - powierzchni czynnej (rodzaj szaty roślinnej: lasy, łąki; wody 
powierzchniowe: jeziora, rzeki; pokrywa śnieżna). 

Masy powietrza kształtujące klimat Polski:  
 prąd polarnomorski znad Północnego Atlantyku, będący pod wpływem niżu 

islandzkiego, powodujący  

• LATEM - zachmurzenie, ochłodzenie, wzrost wilgotności, 

• ZIMĄ - ocieplenie, odwilż, mgły. 

 prąd polarnokontynentalny znad Europy Wschodniej i Azji, przeważający zimą, 
wywołujący 

• ZIMĄ – mroźna popgodę,  

• LATEM – upały i. pogodę suchą.  

 prąd zwrotnikowo-kontynentalny, będący pod wpływem wyżu Azji Mniejszej  
i Afryki. Decyduje o pogodzie latem i wczesną jesienią. 

 prąd zwrotnikowo-morski, będący pod wpływem stałego wyżu azorskiego, 

• LATEM - gorąco i burze,  

• ZIMĄ – odwilż, 

 prądy arktyczne, będące pod wpływem wyżu okołobiegunowego znad Morza Barentsa 
i Nowej Ziemi. Działa zimą i wiosną.  

• ZIMĄ – mrozy i opady,  

• WIOSNĄ - przymrozki.  

W Polsce przeważa wiatr z kierunku zachodniego – 60 %. Wiatry wschodnie wieją głównie 
zimą.  

Temperatura zależy od:  

 wysokości Słońca nad horyzontem, 

 ukształtowania powierzchni,  

 wysokości nad poziomem morza (temperatura wzrasta 0,6 oC na 100 metrów),  

 rodzaju mas powietrza. 

W zimie układ średnich temperatur powietrza jest zbliżony do południkowego. Średnia 
temperatura wzrasta w kierunku zachodnim. W lecie układ średnich temperatur powietrza jest 
zbliżony do równoleżnikowego. Wpływ na to ma równoleżnikowy układ krain 
geograficznych Polski, wysokość nad poziomem morza, promieniowanie słoneczne właściwe 
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tym szerokościom. Średnia temperatura roczna dla Polski wynosi 7 - 8 oC, okres wegetacji 
220 dni.  

Opady zależą od:  

 wysokości nad poziomem morza, 

 ukształtowania powierzchni, 

 odległości od morza i oceanu.  

Średnia roczna suma opadów: 600 mm - 2/3 letnie, 30 % zimowe. Najwięcej opadów 
występuje w miesiącach letnich.  

Poniższa mapka pokazuje przybliżony podział Polski na strefy klimatyczne.  

Rysunek 4. Podział kraju na strefy klimatyczne1

 
Najlepsze warunki cieplne panują w strefie I, potem kolejno w II, III, IV, V. Strefa  
I z wpływami klimatu morskiego posiada warunki najbardziej sprzyjające uprawie roślin 
zimozielonych i wrażliwych roślin iglastych i liściastych. W strefie IV zaznacza się już 
znaczny wpływ klimatu kontynentalnego i uprawa niektórych mało wytrzymałych roślin 
może być możliwa tylko w okresach między mroźnymi zimami. Sandomierz leży na 
pograniczu strefy III i IV, choć ukształtowanie terenu oraz lokalne warunki sprawiają, że 
klimat jest tu znacznie łagodniejszy, niż to wynika z przypisanej strefy klimatycznej. 

Na terenie miasta zlokalizowana jest stacja meteorologiczna, której wskazania i pomiary 
szczegółowo charakteryzują klimat Sandomierza.  

Tabela 3. Procentowy udział poszczególnych kierunków wiatru2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

6,15 6,04 7,55 10,20 6,72 6,39 9,78 12,63 10,56 7,49 9,57 6,90 

                                                 
1Podział dokonany przez W.Bugałę, H.Chylareckiego i T.Bojarczuka 

 
2 Dla ilość obserwacji -  29 212 
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Tabela 4. Procentowy udział częstości poszczególnych prędkości wiatru  
1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

11,38 19,61 22,12 16,56 14,05 6,73 4,21 2,49 1,02 1,34 0,49 

Jak wynika z danych dla stacji meteorologicznej, w Sandomierzu dominującymi kierunkami 
wiatrów są wiatry południowo-zachodnie i zachodnie – 23,2 % rzadziej południowo-
wschodnie i wschodnie – 17,8 %. Najrzadziej występują wiatry północno-wschodnie. 

Najczęstsza prędkość wiatru (22,12 % w roku) wynosi 3 m/s, a w przedziale prędkości od  
0 do 5 m/s mieści się 83,7 %. 

Rozkład prędkości i częstości występowania kierunków wiatru zarejestrowanych w okresie 
wieloletnim dla miejscowości Sandomierz przedstawiono na wykresie w postaci „róży 
wiatrów”. 

Rysunek 5. Róża wiatrów – stacja meteorologiczna Sandomierz 

 

Tabela 5. Średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów1 
Stacja Sandomierz (217 m n.p.m.) 

Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (o C) 

lata/ 
m-ce 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Śr./∑ 

2001 -0,9 -0,6 2,9 8,6 14,7 15,2 20,1 19,2 12,1 11,0 1,9 -5,4 8,2 

2002 -1,4 3,5 5,1 8,8 17,1 17,4 21,0 20,2 13,1 7,3 5,0 -6,1 9,3 

Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm) 

2001 36 13 50 72 34 85 188 56 92 11 27 15 679 

2002 13 26 20 35 46 77 83 36 39 85 19 10 489 

Jak wynika z obserwacji, najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperatura przekraczającą 
20 0C, a najzimniejszym miesiącem jest grudzień z temperaturami poniżej – 5 0C. Średnia 
roczna temperatura powietrza w Sandomierzu waha się między 7 a 9 0C. 
                                                 

 
1 wg danych IMGW ze stacji Sandomierz – WIOŚ 2002 
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Największe opady występują w lipcu (od 80 mm w latach suchych do 190 mm w latach 
mokrych). Najsuchszym miesiącem jest grudzień (od 10 mm w roku suchym do 15 mm  
w roku mokrym). Najbardziej suchą porą roku jest zima (XII-II), kiedy suma opadów waha 
się między 49, a 64 mm słupa wody. Średnie roczne opady wahają się między 490, a 700 mm, 
przy średniej wieloletniej na poziomie 550 mm. 

2.2.4 Warunki glebowe 
Obszar miasta leży w obrębie mezoregionów: Wyżyny Sandomierskiej, Niziny 
Nadwiślańskiej i Równiny Tarnobrzeskiej.  

Wyżynę Sandomierską pokrywają urodzajne gleby nalessowe należące do klasy 
brunatnoziemów (lessowych gleb brunatnych), a miejscami do czarnoziemów (najlepsze 
odmiany czarnych ziem i mad) zaliczonych do I i II klasy bonitacyjnej gruntów (kompleks 
pszenny bardzo dobry).  

Równina Tarnobrzeska zbudowana jest z mad holoceńskich, pokryta glebami brunatnymi  
i bielicowymi zaliczanymi do III a i III b klasy bonitacyjnej (kompleks pszenny dobry). 

Nizinę Nadwiślańską pokrywają czwartorzędowe osady rzeczne (piaszczyste), na których 
wykształciły się gleby piaszczyste klasy bonitacyjnej IV b i V stwarzające warunki do siedlisk 
łęgowych i łąk. 

Lessy i mady zaliczane są do najwyższych klas bonitacyjnych. Gleby klas I-III obejmują 
1 433 ha, co stanowi 86,3 % użytków rolnych, klasy IV obejmują 202 ha, co stanowi 12,2 %,  
a klas V, VI i VIz – 26 ha, co odpowiada 1,5 %.  

Grunty orne gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych są zajęte głównie pod sady i uprawy 
ogrodnicze. 

2.2.4.1 Użytkowanie rolnicze terenu  
Tereny rolnicze miasta z tytułu wysokiej jakości gleb i ciepłego, o cechach 
śródziemnomorskich, klimatu nadają się do intensywnych upraw warzywniczych  
i sadowniczych. Znalazło to odbicie w uznaniu Sandomierszczyzny za Zagłębie Sadownicze. 

Grunty rolne i sady zajmują 94,4 % gleb klas I-III, w kasie IV jest 5,3 %, a reszta w klasach  
V i VI. 

Grunty w rolniczym użytkowaniu stanowią ok. 59 % powierzchni miasta i są rozmieszczone 
głównie na obrzeżach. Kompleksy rolnicze występują głównie w części północnej – dzielnice 
Mokoszyn, Chwałki, Rzeczyca. Zwarte zespoły sadów znajdują się głównie na zachodnich 
obrzeżach. W dolinach Wisły i Trześniówki położone są łąki i pastwiska. 

Wg danych Urzędu Miasta w 2003 r. rozkład i sposób wykorzystania powierzchni 
Sandomierza przedstawiał się następująco: 

powierzchnia całkowita - 2 832 ha, w tym:  

 użytki rolne - 1 661 ha, 

 lasy i grunty leśne - 0 ha, 

 wody i rozlewiska wodne - 99 ha, 

 pozostałe grunty - 1 072 ha. 

 
EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 

- 20 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

 

Wykres 2.  Struktura powierzchni całkowitej wg rodzajów użytków 

58,7%

37,9%

3,5%

użytki rolne wody i rozlewiska pozostałe

 
Na łączną powierzchnię użytków rolnych składają się: 

 grunty orne - 1 045 ha, co stanowi 63 % użytków rolnych, 

 sady- 345 ha, 21 %, 

 łąki- 88 ha, 5 %, 

 pastwiska- 183 ha, 11 %. 

Tabela 6. Użytkowanie gruntów w 2003 r. 

Wyszczególnienie ha % ogólnej 
powierzchni 

Użytki rolne, w tym: 1661  

 grunty orne 1045 36,9 

 sady 345 12,2 

 łąki 88 3,1 

 pastwiska 183 6,5 

Lasy i grunty leśne 0 0 

Wody i rozlewiska wodne 99 3,5 

Pozostałe grunty 1072 37,8 

Razem 2832 100 

Wykres 3.  Struktura gruntów wg rodzajów na terenie miasta Sandomierz 

36,9%

12,2%3,1%6,5%3,5%

37,9%

grunty orne sady

łąki pastwiska 

wody i rozlewiska pozostałe
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Z całkowitej wielkości, 91 % użytków rolnych należy do sektora prywatnego. Na użytkach 
tych funkcjonuje 943 gospodarstw rolnych. Nie ma wśród nich specjalistycznych gospodarstw 
hodowlanych. 

Rolnictwo sandomierskie jest wysoce specjalistyczne. W sadownictwie przeważają sady 
jabłoniowe oraz brzoskwiniowe, morelowe oraz uprawa winorośli. W warzywnictwie 
dominują pomidory, fasola, ogórki, kapusta ale także ciepłolubne arbuzy i melony. 

Na gruntach ornych przeważają uprawy buraków cukrowych oraz roślin o wysokich 
wymaganiach glebowych. Uprawy zbóż nie są znaczące, a ich obecność wynika głównie  
z płodozmianu. 

Specjalistycznemu warzywnictwu i sadownictwu towarzyszy równoczesny rozwój 
przechowalnictwa i chłodnictwa. 

Hodowla zwierząt nie jest szerzej rozwinięta, wśród zwierząt gospodarskich przeważają 
trzoda chlewna (63,7 %), a wśród bydła - krowy (20,4 %). 

Użytki rolne Sandomierza z tytułu wysokiej bonitacji gleb podlegają ochronie prawnej przed 
wyłączeniem z rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wysoka jakość gleb i specyficzny klimat, 
predestynują do dalszej specjalizacji i rozwoju sadownictwa i warzywnictwa oraz do rozwoju 
przetwórstwa, chłodnictwa i przechowalnictwa płodów rolnych. Sam Sandomierz ze swoją 
Giełdą Rolno-Ogrodniczą, jest ważnym centrum handlowo-zaopatrzeniowym innych 
przemysłowych regionów kraju, a także krajów wschodnich. 

Z zakładów przetwórstwa rolniczego w mieście funkcjonują: 

 Mleczarnia „MLEKO” Sp. z o. o., 27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 4, Oddział  
w Sandomierz, ul. Browarna 10, 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej „SANFOOD” Sp. j. ul. Holownicza 6 – 
wytwarzające marmoladę, 

 DOSSCHE Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Obozowa, Oddział nr 1  
w Sandomierzu – wytwarzająca pasze, 

 3 piekarnie. 

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Sandomierzu-Mokoszynie oraz 
Zespół Szkół Rolniczych w Sandomierzu – Mokoszynie tworzą zaplecze szkoleniowe, 
doradcze i wdrożeniowe dla rozwijającego się specjalistycznego rolnictwa, sadownictwa, 
całego regionu Sandomierszczyzny, szczególnie w okresie głębokich przemian  
i restrukturyzacji szeroko rozumianego rolnictwa. 

Użytkowanie gruntów w Sandomierzu na tle powiatu i województwa wg danych GUS 
przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 7. Użytkowanie gruntów w Sandomierzu na tle powiatu i województwa1 
ha 
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Województwo 
świętokrzyskie 1 169 105 650 229 55,6 491 612 42,0 26 054 2,2 110 324 9,4 22 239 1,9 326 051 27,9 

Powiat 
sandomierski 67 589 47 223 69,9 27 698 41,0 15 046 22,3 4 045 6,0 434 0,6 4 935 7,3 

Sandomierz 2 832 1661 58,7 1045 36,9 345 12,2 88 3,1 183 6,5 0 0 

Największym zagrożeniem dla gleb jest erozja wodna, zwłaszcza na terenach lessowych  
o spadkach powyżej 9 %. W niewielkim stopniu zagraża im również erozja wietrzna, której 
lokalnie sprzyja brak zadrzewień i zakrzewień śródpolnych spełniających rolę wiatrochronną. 
Sprzyja to wysuszaniu pokrywy glebowej i stepowieniu krajobrazu. 

Ocena jakości chemicznej gleb jest podstawą do określenia właściwego, uwzględniającego 
ekologiczne funkcje, rolniczego użytkowania gruntów. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze jest zapobieganie zanieczyszczeniom 
metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na terenach i w otoczeniu 
zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, w pobliżu tras komunikacyjnych 
oraz na terenach składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.  

W celu obserwowania zmian jakości pod wpływem czynników antropopresji, prowadzony 
jest monitoring gleb. Jedno z zadań tego podsystemu dotyczy długofalowych zmian 
chemizmu gleb. Badania te wykonywane są w oparciu o sieć krajową, cyklicznie co 5 lat, 
począwszy od 1995 r. Zadaniem krajowej sieci monitoringu chemizmu gleb ornych jest ocena 
kształtowania się zmian właściwości gleb w warunkach działalności rolniczej i pozarolniczej.  

Monitoring krajowy gleb obejmuje sieć 9 punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie 
świętokrzyskim.  

Wyniki dwóch cykli badań wskazują, że grunty użytkowane rolniczo na terenie woj. 
świętokrzyskiego nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich. Niską zawartość 
wykazuje również siarka siarczanowa. Ocena zanieczyszczenia gleb w zakresie zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jest mniej zadowalająca.  

Na terenie miasta Sandomierza nie ma punktu badania gleb. Najbliższy punkt pomiarowo-
kontrolny badania gleb w powiecie sandomierskim występuje w Winiarkach, gm. Dwikozy.  

Na podstawie danych z tego punktu, można przyjąć, że gleby w Sandomierzu nie zawierają 
metali ciężkich powyżej tła naturalnego, a nieznacznie mogą mieć podwyższone zawartości 
węglowodorów wielopierścieniowych aromatycznych WWA oraz siarczanów, co wskazuje na 
niewielkie zakwaszenie. Nieco większe stężenia niektórych metali ciężkich oraz WWA  mogą 
wykazywać gleby położone w pasie do 50 m od ruchliwych szlaków komunikacyjnych, 
szczególnie dróg krajowych oraz wojewódzkich, a także ruchliwych ciągów 
komunikacyjnych miasta.  

                                                 

 
1 Rocznik Statystyczny GUS – Kielce 2003 r. 
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Cały areał użytków rolnych zalicza się do „czystych” ekologicznie (zanieczyszczenie gleb 
metalami ciężkimi i siarką siarczanową nie przekracza naturalnej zawartości tych 
pierwiastków w skale macierzystej. 

Tabela 8. Zanieczyszczenie gleb użytków rolnych metalami ciężkimi, siarką 
i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na podstawie krajowego 

monitoringu gleb1 

Zawartość metali ciężkich w mg/kg gleby i stopień 
zanieczyszczenia 
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graniczne wartości WWA w 0-20 cm warstwie gleb (Kabata-Pendias i in.,1995) 

Tabela 9. Stopień zanieczyszczenia gleby 
Zawartość WWA  

w µg/kg gleby 
Stopień 

zanieczyszczenia 
Ocena zanieczyszczenia gleby 

poniżej 200 0 nie zanieczyszczona (zaw. naturalna) 

200-600 I zawartość podwyższona 

nie zanotowano zanieczyszczeń w stopniach od II do V. 
2.2.5 Zasoby przyrody  
W klasyfikacji geobotanicznej szata roślinna regionu została zaklasyfikowana do 
następujących wydzieleń biogeograficznych: 

 państwo: Holarktyka (rośliny środkowoeuropejskie, europejskie i cyrkumborealne) 

 obszar:   Euro-Syberyjski, 

 podprowincja:  Niżowo-Wyżynna, Środkowoeuropejska,  

 dział:    Bałtycki, 

 poddział:   Pas Wyżyn Środkowych, 

 kraina:   Wyżyna Małopolska, 

 okręg:    Sandomierski, 

 poddział:   Pas Wyżyn Środkowych, 

 kraina:   Nizina Sandomierska. 

Szata roślinna Sandomierza jest znacznie zróżnicowana, co jest wynikiem różnego 
wykorzystania przestrzeni miejskiej, jak i uwarunkowań wodnych, klimatycznych, 

                                                 
1 wg danych WIOŚ za 2001 
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krajobrazowych. Większe skupiska drzewostanu liściastego na siedliskach grądu występują  
w wąwozach. W dolinie Wisły, w międzywalu występują kępy leśne, zarośla łęgowe  
i krzewy. 

Na terenach otwartych doliny Wisły i Trześniówki, na siedliskach zalewanych  
i przesychających rozciągają się łąki. Wzdłuż koryt rzecznych spotyka się zarośla łozowe  
i nadrzeczne wiklinowe. Łąki występują też na terenach podmokłych starorzeczy, obniżeniach 
tarasu niskiego oraz lokalnie w dnach wąwozów utworzonych w skarpie wysoczyzny. 

Tereny zieleni urządzonej, tworzą izolowane wyspy wśród zabudowy mieszkaniowej. Są to 
cmentarze (pięć) z dużym udziałem zieleni wysokiej, parki, zieleńce. Do tych obszarów 
należy zaliczyć również ogrody działkowe, zlokalizowane głównie na tarasie zalewowym, po 
obu stronach Wisły. Istotnym uzupełnieniem zieleni wysokiej są także sady, tak 
charakterystyczne dla krajobrazu Sandomierza. 

Szata roślinna spełnia funkcje klimatyczne, biologiczne, poprawia stan czystości powietrza  
i podnosi ogólny standard ekologiczny miasta. Dla terenów o znacznym nachyleniu szata 
roślinna spełnia bardzo ważne funkcje glebo- i wodochronne, utrwalając struktury podłoża, 
zapobiegając lub ograniczając erozję wodną i wietrzną skarp, krawędzi, wąwozów. 

Strefa krawędziowa wysoczyzny wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi, 
krajobrazowymi i kulturowymi. Została zaliczona do sieci ekologicznej ECONET–PL, jako 
korytarz ekologiczny o znaczeniu europejskim.  

Sady zlokalizowane na zboczach o znaczniejszych spadkach ograniczają w znacznym stopniu 
erozję wodną, wietrzną, a także poprawiają stosunki wodne w glebie. 

2.2.5.1 Prawna ochrony przyrody 
Ochrona przyrody zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust.1 ustawy o ochronie przyrody 
oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej 
składników. Cele ochrony przyrody realizowane są m.in. poprzez obejmowanie zasobów 
przyrody i jej składników formami ochrony, takimi jak uznawanie określonych obszarów za 
rezerwaty przyrody, tworzenie parków krajobrazowych, wyznaczanie obszarów chronionego 
krajobrazu, uznanie za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne  
i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Obok parków narodowych i krajobrazowych, rezerwaty 
przyrody i obszary chronionego krajobrazu tworzą system obszarów chronionych, stanowiący 
układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody łączonych 
korytarzami ekologicznymi. 

Na terenie miasta jest ustanowiony: rezerwat geologiczno-przyrodniczy „Góry Pieprzowe” 
oraz indywidualne pomniki przyrody.  

Rezerwat geologiczno-przyrodniczy  
Do najwyższych form ochrony zasobów przyrody występujących na obszarze miasta należy 
Rezerwat geologiczno-przyrodniczy „Góry Pieprzowe”.  

Rezerwat ten utworzony został Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dn. 19.04.1979 r. (MP Nr 13, poz. 77 z 1979 r.). Rezerwat położony jest w północno-
wschodniej części miasta, częściowo na obszarze Gminy Dwikozy. Jego powierzchnia wynosi 
18,01 ha. Rozciąga się między miejscowościami Kamień Łukawski i Kamień Plebański. 
Rezerwat ten należy to typów stepowych i wraz z otaczającymi go terenami został włączony 
do bazy ostoi przyrodniczych „Corine”. 

Rezerwat stanowi naturalne odsłonięcie utworów kambryjskich - łupków, w postaci ścian, 
osuwisk i rozpadlin. Cały teren ma urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami 
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erozyjnymi i stromymi uskokami. Na terenach pokrytych występują żyzne gleby lessowe 
brunatne, typu pyłu gliniastego. Na terenach odkrytych skał panują bardzo suche i gorące 
warunki glebowo-wodne. Na niewielkim obszarze u podstawy skarpy i w wąwozie 
schodzącym do samej podstawy, występują specyficzne, podmokłe tereny. Te specyficzne 
warunki klimatyczne, wodne i glebowe, sprawiające, że roślinność tego obszaru jest bardzo 
zróżnicowana w stosunku do otaczających terenów.  

 
Fot.2 Wychodnie łupków kambryjskich 

Na terenie rezerwatu odnotowano 397 gatunków roślin, w tym 347 roślin naczyniowych i 50 
gatunków porostów, wątrobowców i mchów. Występują liczne siedliska od skrajnie suchych, 
przez świeże do wilgotnych. 

We florze występują gatunki chronione, rzadkie, a nawet endemiczne dla Gór Pieprzowych. 
Występują tutaj przykłady stepu ostnicowego - suchego, ciepłego, przewiewnego, bogatego  
w węglany. Spotyka się rośliny naczyniowe tzw. terofity – rosnące tylko na wiosnę, ginące  
w lecie. Wśród roślinności przeważa flora kserotermiczna. 

 
Fot. 3 Murawa ostnicowa z okazem dzikiej róży rdzawej 

Z roślin specyficznych dla Gór Pieprzowych wyróżniają się 

 wiśnia karłowata i wisienka stepowa, 
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 szczodrzeniec ruski, krwawnik szczecinkolistny, zawilec wielkokwiatowy, palczatka 
kosmata, 

 turzyca niska, wczesna, delikatna, filcowata, 

 dzwonek boloński i syberyjski, 

 goryczka krzyżowa, jastrzębiec żmijowcowy, zagorzałek żółty, 

 podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, głowienka wielkokwiatowa, 

 ostnica włosowata, macierzanka Marschala,  

 12 gatunków róż dziko rosnących. 

W starorzeczu występuje kotewka-orzech wodny, przedstawiciel roślinności wodnej. Zarośla 
reprezentują krzewy kserotermiczne oraz tarnina. Ze specyficznych zarośli spotyka się wiąz 
korkowy – niski i ścielący oraz robinia. 

Flora rezerwatu reprezentuje element pontyjski, pontyjsko-mediterański i subpontyjski. 

Pomniki przyrody 
Na terenie Sandomierza indywidualną ochroną objęto w formie pomników przyrody 
dotychczas 14 obiektów. Ich charakterystyką przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10.  Pomniki przyrody na terenie miasta Sandomierz 

Lp. Numer 
pomnika 

Rok/data 
utworzenia 

Właściciel 
nr działki 

rodzaj gruntu 

Opis pomnika 
gatunek ,obwód , 
wysokość , stan 

techniczny 

Podstawa prawna 
utworzenia pomnika 

1. 467 28.06.1991 
Miasto Sandomierz 

Nr 729/19 
Tr 

Klon pospolity 
obw. 250 cm 

h – 23 m. 
stan zdrowot. dobry 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 6/91  
Dz.Urz. Nr 9/91 

2. 472 30.12.1988 

Parafia Rzym-Kat. 
Św. Jakuba 

Nr 969 
działka budowlana 

Lipa drobnolistna 
obw. 360 cm 

h – 15 m. 
stan zdrowot. ubytek 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 34/88 
Dz.Urz. Nr 1/89 

3. 473 30.12.1988 
Procak  Izabela 

Nr 509/2. 
działka budowlana 

Lipa drobnolistna 
obw. 490 cm 

h – 19 m. 
stan zdrowot. ubytek 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 34/88 
Dz.Urz. Nr 1/89 

4. 656 04.03.1997 
Miasto Sandomierz 

Nr 434/2 
Tr – park  miejski 

Buk pospolity 
obw. 310 cm 

h – 26 m. 
stan zdrowot. ubytek 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 2/97 
Dz.Urz. Nr 5/97 

5. 657 04.03.1997 
Miasto Sandomierz 

Nr 434/2 
Tr-park miejski 

Dąb szypułkowy 
obw. 375 cm. 
h – 25,5 m.  

stan zdrowot. słaby 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 2/97 
Dz.Urz. Nr 5/97 

6. 658 04.03.1997 
Miasto Sandomierz 

Nr 434/2 
Tr-park miejski 

Buk pospolity 
obw. 300 cm 

h – 25 m. 
stan zdrowot. słaby 

/ubytki/ 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 2/97 
Dz.Urz. Nr 5/97 
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7. 659 04.03.1997 

Paraf. Rzym-
Katolicka 
Nr 969 

działka budowlana 

Lipa drobnolistna 
obw. 365 cm 

h – 9 m. 
stan zdrowot. ubytki 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 2/97 
Dz.Urz. Nr 5/97 

8. 660 04.03.1997 

Paraf. Rzym-
Katolicka 
Św. Jakuba 

Nr 969 
działka budowlana 

Wiąz szypułkowy 
Obw. 520 cm 

h – 9,5 m. 
stan zdrowot. dobry 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 2/97 
Dz.Urz. Nr 5/97 

9. 466 28.06.1991 
A.R.W.S.P. 
Nr 934/10 

R 

Lipa drobnolistna  
7 szt. 

obw. 190 – 270 cm 
h – 14 – 23 m. 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 6/91 
Dz.Urz. Nr 9/91 

10. 469 30.12.1988 
Miasto Sandomierz 

Nr 1316 
Tr 

Wąwóz lessowy 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 34/88 
Dz.Urz. Nr 1/89 

11. 470 30.12.1988 

Paraf. Rzym-
Katolicka 
Św. Pawła 

Nr 638 
działka budowlana 

Jesion wyniosły 
obw. 230 cm 

h – 22 m. 
stan zdrowot. dobry 

/konserwacja/ 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 34/88 
Dz.Urz. Nr 1/89 

12. 471 30.12.1988 

Paraf. Rzym-
Katolicka 
Św. Pawła 
Nr 637/1 

działka budowlana 

Dąb szypułkowy 
obw. 400 cm 

h – 33 m. 
stan zdrowot. dobry 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 34/88 
Dz.Urz. Nr 1/89 

13. 703 22.02.1980 
Skarb Państwa 

Tr-park podworski 

Dąb szypułkowy 
obw. 370 cm 

h – 25 m. 
stan zdrowot. dobry 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego Nr 1/80 

14. 747 27.06.2002 
Działka przy 
Collegium 

Gostomianum 

Lipa drobnolistna 
obw. 368 cm 

h – 16 m. 
stan zdrowot. dobry 

Uchwała Rady Miasta  

Wyżej wymienione pomniki przyrody (lipy drobnolistne, wiązy, klony, dęby szypułkowe  
i jesiony) zlokalizowane są w szczególności w Wąwozie Królowej Jadwigi, przy kościołach 
Św. Jakuba i Św. Pawła, przy ul. Tulipanowej, przy Szpitalu Rejonowym, w parku 
„Piszczele” i na terenie WODR. 

Użytki ekologiczne 
Na terenie miasta znajdował się jeden użytek ekologiczny „Kamień Plebański” o powierzchni 
0,65 ha, położony na terenie prywatnym, będący siedliskiem roślinności kserotermicznej. 
Obecnie utracił on ten status z mocy prawa i powinien być ponownie poddany procedurze 
jego ustanowienia przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub przez Radę Miasta Sandomierza. 

Inne zasoby przyrody  

 Park Miejski 

Park założony w drugiej połowie XIXw. Spośród występujących tu drzew przeważają: 
kasztanowiec i lipa. Z innych gatunków drzew, spotyka się następujące: dąb, topolę, buk, 
jesion, klon, akację oraz sosnę i modrzew. Za najciekawsze oraz najcenniejsze pod względem 
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przyrodniczym należy uznać aleję lipową, biegnącą wzdłuż ulicy Słowackiego oraz 
pojedyncze okazy dębu, buku, klonu, jesionu w tej samej części Parku.  

 
Fot. Aleja lipowa w Parku Miejskim 

Są to najstarsze nasadzenia w jego obrębie. Aleję lipową można w pewnej perspektywie czasu 
uznać za pomnik przyrody. 

 Park „Piszczele” 

Park „Piszczele” położony jest w centrum miasta, w jego najstarszej części. Obejmuje wąwóz 
„Piszczele” oraz przylegające, rozczłonkowane dolinki lessowe. Spadek wąwozu jest od 
strony ulicy Tatarskiej w kierunku Wisły. Dnem wąwozu przepływa potok Piszczelka, 
którego źródło położone jest w górnej części wąwozu. 

 
Fot.5  Fragment parku Piszczele 

Wąwóz Piszczele łączy się w dolnej części z wąwozem Staromiejskim (Świętojakubskim). 
Wąwóz ten, obok walorów przyrodniczych, posiada wartości historyczne. Drzewostan Parku 
Piszczele reprezentują wiązy, klony, kasztanowce, nad potokiem wierzby, oraz topole  
i grochodrzewy (akacje). Wąwóz Staromiejski wysadzony jest głównie wiązami,  
w mniejszym stopniu kasztanowcami, klonami. Wokół kościoła i klasztoru dominikańskiego 
rosną wiekowe lipy. Wzdłuż ulicy Staromiejskiej wysadzona jest aleja lipowo-klonowa. 
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Park Piszczele łączy w sobie walory historyczne, architektoniczne i przyrodnicze. Ze względu 
na swój specyficzny charakter i walory, podlegać powinien szczególnej ochronie. 

 Wąwóz Św. Królowej Jadwigi 

Do osobliwości przyrodniczych należy zaliczyć również wąwóz Św. Królowej Jadwigi. Jest 
to wąwóz lessowy, wypłukany przez wody opadowe w zboczu. Strome ściany sięgają 10 m 
wysokości, na których uwidaczniają się splatające korzenie drzew tworząc ażur. Można tu 
spotkać reliktową wisienkę karłowatą. 

 
Fot.8 Widok na wąwóz Królowej Jadwigi 

2.2.5.2 Zagrożenia środowiska przyrodniczego 
Środowisko przyrodnicze Sandomierza należy do najbardziej przekształconych przez 
człowieka obszarów powiatu sandomierskiego.  

Największym zagrożeniem środowiska przyrodniczego miasta są: 

 zagrożenia doliny Wisły 
Dolina Wisły stanowi unikatowy obiekt przyrodniczy w skali kraju i Europy. Decyduje  
o tym jej wielkość i niski stopień regulacji. Najcenniejsze przyrodniczo są fragmenty 
doliny z rozległymi łąkami, wiklinami nadrzecznymi, łęgami, starorzeczami, 
piaszczystymi łachami i strome zbocza doliny. Miejsca te charakteryzuje duże bogactwo 
florystyczne i faunistyczne. Dolina Wisły tworzy ważny międzynarodowy korytarz 
ekologiczny, łączący Bałtyk z Karpatami.  

W granicach Sandomierza występuje ważny fragment doliny należący do przełomowego 
odcinka rzeki. Głównymi zagrożeniami doliny Wisły na omawianym obszarze są: 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wypalanie traw i wiklin nadrzecznych, 
wycinanie i degradacja i zarośli łęgowych, likwidacja starorzeczy, regulacja rzeki. 

 

 brak kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w prawobrzeżnej części miasta 

To zagrożenie będzie w roku 2004 r. rozwiązane poprzez realizację inwestycji 
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w całej prawobrzeżnej części miasta. 
Drugim problemem, dotychczas nie rozwiązywany przez zarządców dróg, jest brak 
systemu podczyszczania wód opadowych z głównych ciągów komunikacyjnych oraz 
placów postojowych, targowych, większych parkingów. Tylko niewielka część ulic ma 
ogólnospławną kanalizację, z których wody burzowe są oczyszczane w oczyszczalni 
ścieków.  
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Systematyczny wzrost ruchu samochodowego, rozbudowa szlaków komunikacyjnych  
i centrów handlowych przyczynia się do systematycznego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych ściekami burzowymi. 

 nieprawidłowe stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin 
Nieumiejętne (nadmierne) stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków 
ochrony roślin stanowi zagrożenie dla jakości wód. Zbyt wysokie dawki tych substancji 
powodują, że tylko część tych związków jest wykorzystywana przez rośliny. Pozostała 
ilość spływa z wodami opadowymi do wód powierzchniowych oraz przenika w wyniku 
infiltracji do wód podziemnych.  

Skażenie pestycydami stanowi poważne zagrożenie dla życia biologicznego w wodach.  
Dopływ biogenów zawartych w nawozach fosforowych i azotowych powoduje stopniową 
eutrofizację wód. Powoduje to wzrost ilości organizmów, planktonowych, zmniejszenie 
przezroczystości wód, spadek stężenia tlenu w wodzie oraz wzrost nasycenia wody 
szkodliwymi metabolitami i produktami rozkładu materii organicznej. W efekcie tych 
procesów może dojść do „duszenia” się zbiornika z powodu braku tlenu i wysokich 
stężeń trujących produktów beztlenowego rozkładu materii. 

Dla zapobiegania i zmniejszenia efektów tych zjawisk konieczne jest zmniejszenia dawek 
nawozów i środków ochrony i środków ochrony roślin, stałe utrzymywanie gleby  
w uprawie,  zbiorowisk szuwarowych, roślinności łąkowej i przybrzeżnej wzdłuż Wisły  
i pozostałych fragmentów starorzeczy. Zabiegi te oraz utrzymanie naturalnych warunków 
przyrodniczych stanowią skuteczną barierę biogeochemiczną dla spływających 
zanieczyszczeń. 

 procesy erozyjne  
Obszar Sandomierza ze względu na wysoką zawartość lessów w glebie i dużych  
spadków terenu oraz niewielki udział użytków zielonych, jest w sposób szczególny 
narażony na erozję. Powoduje ona systematyczne ubożenie warstwy ornej w składniki 
pokarmowe i związki próchniczne. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do 
zniszczenia całego profilu glebowego. Przeciwdziałanie temu procesowi jest możliwe 
poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, utrzymanie pokrywy roślinnej, oraz 
zadrzewień i zakrzewień oraz tworzenie nowych.  

 procesy stepowienia 
Na obszarze Wyżyny Sandomierskiej (szczególnie Góry Pieprzowe) występuje 
zagrożenie procesami stepowienia (nadmiernego przesuszenia gleb), na które wpływają 
głównie: zbyt niska retencja wód powierzchniowych, brak lasów, mały udział gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych, niski udział obszarów o dużych zdolnościach 
magazynowania wody (torfowiska, tereny podmokłe, łąki) oraz małe opady. 

 bariery ekologiczne 
Na istniejący na terenie miasta system przyrodniczy nakłada się działalność człowieka 
(antropopresja). Najczęściej spotykanym negatywnym działaniem antropogenicznym jest 
powstawanie barier ekologicznych, które przegradzają naturalne korytarze i ciągi 
ekologiczne. Zakłócają one lub wręcz uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
systemu przyrodniczego. Podstawowymi barierami są: ciągi komunikacyjne, zwarta 
zabudowa, napowietrzne linie energetyczne, zmiany struktury przestrzeni rolniczej. 
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 zagrożenia zbiorowisk kserotermicznych oraz zarośli łęgowych 
Najpoważniejszym zagrożeniem dla cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych 
(Rezerwat Góry Pieprzowe, Kamień Plebański) jest zanieczyszczenie atmosfery przez 
przemysł i niską emisję. Niekorzystnym zjawiskiem jest także stopniowy zanik 
wypasania na tych siedliskach zwierząt gospodarskich. Zjawisko to prowadzi do zmiany 
warunków siedliskowych oraz wypierania rzadkich gatunków roślinności przez krzewy.  

Występujące w dolinie Wisły resztki zarośli łęgowych zagrożone są całkowitym 
zanikiem w wyniku procesów grądowienia, spowodowanych brakiem corocznych 
zalewów, bezmyślnym wycinaniem w obawie przed powstawaniem zatorów podczas 
powodzi. 

 kanalizowanie cieków wodnych  
Powoduje szybki i nadmierny odpływ wód, a w konsekwencji osuszanie terenów 
położonych wzdłuż tych cieków, co powoduje zmianę warunków siedliskowych 
roślinności brzegowej.  

Ograniczenie tego zjawiska jest możliwe poprzez częściową renaturyzację cieków 
wodnych oraz budowę zbiorników retencyjnych. 

 sukcesja pierwotna i wtórna 
Zjawisko powodujące przekształcenie siedlisk roślinności kserotermicznej na rośliny 
zielne i byliny, a następnie krzewy i drzewa. 

 erozja wodna 
Zjawisko powodujące wymywanie gleb, silnie występujące na terenach o znacznym 
nachyleniu zboczy (od 9 %). 

 introdukcja sztuczna 
Działanie polegające na wprowadzaniu obcych gatunków roślinności na terenach 
okalających i przenoszenie ich na teren rezerwatu (Góry Pieprzowe). 

 zanieczyszczenia emitowane przez przemysł oraz rolnictwo 
Zjawisko powodujące modyfikację siedlisk i struktur ekologicznych.  

2.2.5.3 Dziedzictwo kulturowe  

Sandomierz jest starym ośrodkiem osadniczym, o bardzo bogatej przeszłości (już od neolitu), 
wpisanym do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy, 
zaliczany do zabytków o randze światowej.  

Najbardziej cenna, zabytkowa część miasta usytuowana na wysokim brzegu Wisły stanowi 
piękną ekspozycję obiektów historycznych i panoramę krajobrazową miasta. 

Do wyjątkowych walorów historyczno-kulturowych i krajobrazowych należą: 

 Zespół Starego Miasta, w granicach wyznaczonych fragmentami murów 
średniowiecznych, najpełniej zachowanym zespole staromiejskim, 

 Wzgórze Staromiejskie, gdzie znajdowała się pierwotna osada miejska, 

 Stare Przedmieścia - Opatowskie i Zawichojskie,  
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 Krajobraz Wyżyny Sandomierskiej uzupełniony rezerwatem Góry Pieprzowe  
i Wzgórzem Salve Regina, 

 dawne układy wiejskie na prawym brzegu Wisły, 

 historyczne układy miejskie. 

Stare Miasto wyróżnia się średniowiecznym rozplanowaniem szachownicowym, skupionym 
wokół prostokątnego rynku o zwartej zabudowie wielokondygnacyjnej, z zachowanymi 
fragmentami murów miejskich oraz historycznie ukształtowanym systemem dominant 
architektonicznych i wnętrz urbanistycznych. Dominują w tym zespole: 

 gotycko-renesansowy Ratusz, w części z XIV w., rozbudowany w XVI w.  
i z dobudowaną wieżą w XVII w. Mieści się tam muzeum miasta, 

 Brama Opatowska, wzniesiona w XIV w., jedyna zachowana brama z dawnych 
murów obronnych z II połowy XIV w., w stylu gotyckim. W XVI w. dobudowano  
3 m wysokości renesansową attykę. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy, 

 Katedra gotycka (ok. 1360 r.) z fundacji Kazimierza Wielkiego - wystrój barokowy  
z II połowy XVII w. W prezbiterium interesujące freski bizantyjsko - ruskie z około 
1420 roku, rokokowe ołtarze dłuta rzeźbiarza Macieja Polejowskiego, cykl obrazów 
"Martyrologium Romanum", krypta grobowa biskupów sandomierskich, 

 Gotycki Dom Długosza - fundacja Jana Długosza z 1476 roku, obecnie Muzeum 
Diecezjalnej Sztuki Kościelnej z cennymi zbiorami, 

 Kościół św. Ducha - gotycki (XV w.) przebudowany po 1757 roku. Fasada 
klasycystyczna z 1829 roku. W kaplicy bocznej niezwykła rzeźba Chrystusa 
Frasobliwego z XVI w., 

 Collegium Gostomianum - dawna szkoła jezuicka (1605 - 1615). Przeszło odbudowę 
w latach 1985-2002, 

 Synagoga - zbudowana po 1758 roku w dawnej dzielnicy żydowskiej, obecnie 
Archiwum Państwowe odbudowane w 1965 r., 

 kamienica Oleśnickich – najlepiej zachowana kamienica, mieści się w niej siedziba 
Muzeum Okręgowego, z dziedzińca zaś wchodzi się do Podziemnej Trasy 
Turystycznej. 

 Zamek Kazimierzowski budowany od XIV w., z późniejszymi zmianami 
architektonicznymi. Obecnie jest to siedziba Muzeum Okręgowego, prezentującego 
kulturę materialną (etnografia, archeologia, rzemiosło artystyczne) i sztukę.  

Cały zespół pięknie komponuje się w krajobrazie. 
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Fot.6  Zamek Kazimierzowski 

Wzgórze Staromiejskie, położone jest po zachodniej stronie Starego Miasta, oddzielone od 
niego wąwozem Piszczele. Jest to najstarszy historycznie fragment Sandomierza. Przyjęło się 
dzielić je na Świętojakubskie i Swiętopawelskie, choć jest to jedno wzgórze z dwoma 
wierzchołkami. Dominują w tym zespole:  

 Kościół św. Jakuba z fragmentami byłego klasztoru dominikanów – jeden  
z najcenniejszych kościołów w Polsce (od I połowy XIII w. do I połowy XIV w.). 
Późnoromański, bazylikowy budynek ceglany z bogatym zdobnictwem,  
z dzwonnicą obronną; wnętrze kościoła pierwotne z zabytkami sztuki kościelnej 
różnych okresów, 

 
Fot.7 Portal Kościoła Św. Jakuba 

 niewielki gotycki kościół Św. Pawła wzniesiony w XV w., z późnobarokową 
wolnostojącą wieżą, klasycyzującą plebanią i zabytkowym murem, 
z ciekawym wystrojem wnętrza i piękną tzw. kalisko-lubelską dekoracja na 
sklepieniu, 

 uzupełniają ten zespół, usytuowany na wzgórzu, wąwozy Królowej Jadwigi  
i Piszczele, nadając całości charakter zabytkowo- krajobrazowy. 
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Przedmieścia Opatowskie i Zawichojskie położone są na północ od Starego Miasta, 
stanowią dziś jeden kompleks. 

Centralny punkt stanowi: podłużny plac z częściowo barokowym rozplanowaniem 
zamkniętym zespołem Klasztoru Benedyktynek, kościołem Św. Michała z XVII w.  
i związanymi z nimi obiektami architektonicznymi. Od Starego Miasta oddziela je Brama 
Opatowska z pozostałościami murów miejskich. Zamyka ten plac niewielki zespół 
mieszkalny zasłaniający zespół poreformatorski kościoła Św. Józefa, pochodzący z  końca 
XVII w., przylegający do XIX-wiecznego parku miejskiego. W krypcie grobowej można 
oglądać trumnę z dobrze zachowanymi zwłokami zmarłej w 1698 r. Teresy Morsztynówny, 
wojewodzianki sandomierskie. Wyżej znajduje się zabytkowy cmentarz z najstarszymi 
nagrobkami z lat 40-tych XIX w. 

 
Fot. 9 Brama cmentarza katedralnego 

Wzgórze Salve Regina – nazwa pochodzi od kamiennej figurki z wizerunkiem Matki Boskiej 
i napisem Salve Regina, widocznym na samym monumencie jak i wyrytym na kulminacji 
wzgórza w murawie. Jest on tematem wielu legend, powstał jednak najprawdopodobniej  
w końcu XVIII lub na początku XIX w. Na wschód od kamiennej figurki odkryto neolityczny 
grób kultury płockiej. 

Ponadto w Sandomierzu znajduje się unikatowa - Podziemna Trasa Turystyczna - ciąg 
dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami na Starym Mieście połączonych przejściami 
i podziemnymi korytarzami na różnych kondygnacjach o łącznej długości 470 m. 

Sandomierz cechuje się szczególną integracją elementów kompozycji urbanistycznej, 
architektonicznej i ich ekspozycją w krajobrazie, pełnym wąwozów, parowów i jarów. 

Usytuowanie Starego Miasta na wysokiej skarpie Wiślanej pozwala na oglądanie panoramy 
miasta z bliskich i dalekich odległości Równiny Tarnobrzeskiej i Doliny Wisły. Stronę 
północno-wschodnią skarpy Wiślanej zamykają urozmaicone krajobrazowo Góry Pieprzowe, 
ze swoimi wąwozami. 

Sandomierz wyróżnia się różnorodnością wnętrz urbanistycznych, ciągów widokowych oraz 
osi i punktów widokowych. Do wyróżniających się punktów należą: Rynek z widokiem na 
ulicę Opatowską, zamkniętą Bramą Opatowską oraz ulica Mariacka, zamknięta bryłą katedry. 
Z zamku uwidacznia się ciąg ulicy Staromiejskiej, wąwóz Piszczele, kościół Św. Jakuba,  
a w drugą stronę – daleka perspektywa Wisły. Ze schodów prowadzących od ulicy Podwale 
Górne do Placu Poniatowskiego, zwanych Uchem Igielnym roztacza się widok na Wąwóz 
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Piszczele i kościół Św. Jakuba. Z dróg biegnących do Krakowa oraz trasy Kwiatkowskiego 
roztacza się widok na najcenniejsze zabytki miasta: Zamek Kazimierzowski, Katedrę, Dom 
Długosza, Collegium Gostomianum, Wzgórze Żmigród, Góry Pieprzowe i wzgórze Salve 
Regina. 

Wśród 120 zabytków architektury, obok najcenniejszych zespołów architektoniczno-
krajobrazowych, układów urbanistycznych, fragmentów gotyckich murów warownych  
z Bramą Opatowską i Zamkiem, zachowały się liczne zabytkowe kościoły, Ratusz, kamienice 
mieszczańskie, obiekty magazynowe i dworki, jak Konwikt Boboli z XVII w., Kamienica 
Oleśnickich z XVI w, dom Mikołaja Gomółki, kamienica „Pod Ciżemką” z XVI w., 
kamienica Dutrepich, kamienica Kojszora, i kamienice nr 4, 12, Collegium Gostomianum – 
jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce, dawne kolegium Jezuitów z początku XVII w., 
Dom Długosza z XV w., obecnie Muzeum Diecezjalne z zabytkami sztuki sakralnej od  
XIII w., pałac biskupów sandomierskich z XIX w z kaplicą pałacową. Spichlerz z końca  
XVII w. - świadek dawnego portu, wikarówka, kanonia, sufraganówka, dworek z oficyną 
przy ulicy Zawichojskiej, dworek przy ul. Browarnej, dworek przy ul. Królowej Jadwigi  
i dworek przy ul. Staromiejskiej, cmentarze, domy: Katolicki i przy ul. Żeromskiego. 

W obiektach zabytkowych zgromadzono tysiące dzieł sztuki; malarstwa, rzeźby, rzemiosła 
artystycznego. 

2.2.6 Zasoby kopalin 
Miasto Sandomierz jest ubogie w surowce mineralne. Występują tutaj surowce ilaste oraz 
surowce krzemionkowe luźne (piaski). Surowce te eksploatowane są dorywczo dla potrzeb 
miejscowej ludności.  

Surowce ilaste reprezentowane są przez ciemne łupki ilaste i lessy. Łupki ilaste nie mają 
znaczenia praktycznego jako kopalina. 

Występujące w odsłonieciach lub starych wyrobiskach lessy są barwy jasnoszarej, szarożółtej, 
żółtej, żółtobrunatnej i rdzawej. 

Surowce krzemionkowe luźne reprezentowane są przez piasek drobnoziarnisty jasnoszary. 

Ze względu na występowanie ww surowców w obszarze gleb chronionych i w granicach 
miasta Sandomierza, nie jest prowadzona eksploatacja surowców mineralnych.  

2.2.7 Stosunki wodne i jakość wód 
Głównym aktem prawnym odnoszącym się do gospodarki wodnej jest ustawa „Prawo 
Wodne” z dnia 18 lipca 2001 r.1 Przepisy tej ustawy, przenosząc do polskiego systemu 
prawnego Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/EC, wprowadzają zintegrowaną gospodarkę 
wodną w układzie zlewniowym i zasady ochrony zasobów wodnych. 

Gospodarka wodna w zlewni, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, obejmuje 
całokształt zjawisk, procesów i działań, jakie tworzą zasoby wody, umożliwiają ich 
wykorzystanie, przywracanie wodom właściwego stanu ekologicznego i zapewnienie 
odpowiednich źródeł poboru wody. 

Jednym z najważniejszych zapisów prawa wodnego jest nakaz takiego korzystania z zasobów 
wodnych, aby nie powodować pogorszenia stanu tych wód i ekosystemów od nich zależnych, 
nie marnotrawić zasobów wody. Z tego obowiązku wynikają następujące zadania: 

 chronić wody przed zanieczyszczeniem, 

                                                 

 
1 Dz.U z dnia 18 lipca 2001 r. Nr . 115, poz. 1229, z poźn. zm 
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 zapewnić wymagane standardy wodzie przeznaczonej do picia, 

 przywracać właściwe standardy jakościowe wodom powierzchniowym i podziemnym, 

 prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

2.2.7.1 Wody powierzchniowe 
Obszar wysoczyzny sandomierskiej jest prawie bezwodny. Woda pojawia się tylko w postaci 
źródeł lub wysięków tam, gdzie odsłaniają się lub płytko zalegają nieprzepuszczalne warstwy 
podłoża lessowego. Wody te tworzą stawy w dzielnicy Kruków, źródła w zboczach i dnach 
dolin, wąwozów (Gołębice, Kamień Plebański, wąwóz Piszczele, Mariański Stok, Skarpa 
Wiślana). 

Wody gruntowe występują na całym obszarze wysoczyzny na głębokościach około 10 m. 

Na obszarze dolinnym między skarpą a Wisłą wody gruntowe występują płytko, szczególnie 
na obszarach starorzeczy i w strefie przykorytowej. Prawobrzeżna dolina w widłach Wisły  
i Trześniówki  ma tereny zalewane i podmokłe, wyższe partie terenu mają wody gruntowe na 
głębokościach 2-3 m. 

Głównymi ciekami wodnymi miasta są: Wisła oraz Trześniówka, prawobrzeżny dopływ 
Wisły, wpadający powyżej miasta.  

Trześniówka zbiera wody z Równiny Tarnobrzeskiej i Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 
Powierzchnia jej zlewni wynosi 569,6 km2, długość wynosi 56,9 km. Do Wisły wpada 
powyżej Sandomierza, na 272,2 km. 

Na prawobrzeżnej stronie Sandomierza występuje jeszcze ciek Atramentówka, zbierająca 
wody i ścieki burzowe z osiedla Wielowieś w Tarnobrzegu oraz osiedla Koćmierzów  
w Sandomierzu. 

Długość odcinka Wisły w granicach miasta wynosi 3,85 km a na odcinku 2,8 km granica 
miasta opiera się na prawym brzegu. 

Trześniówka na odcinku 0,9 km stanowi granicę między Sandomierzem a Gminą Gorzyce. 

W granicach miasta znajduje się końcowy (0,95 km) odcinek biegu Atramentówki. 

Powierzchniowe zasoby wodne gminy przedstawia Załącznik nr 3. 

Sandomierz ma znaczące zasoby wód powierzchniowych. Stanowią je rzeka Wisła oraz 
prawobrzeżne dopływy – rzeka Trześniówka i strumień Atramentówka. Na terenie miasta 
znajduje się dolny odcinek Trześniówki. Wypływa ona z Płaskowyżu Kolbuszowskiego  
i zbiera wody z północnej części województwa podkarpackiego.  

Odcinek Wisły do ujścia Sanu uznawany jest za jej górny bieg. Na wysokości Sandomierza 
jej zlewnia wynosi 31 846,5 km2, a długość od źródeł 268,4 km. Przepływ średni  
w Sandomierzu wynosi 281 m3/s, najniższy niskiej wody 46,5 m3/s i najwyższy wielkiej 
wody 6 990 m3/s.  

Trześniówka ma długość 56,9 km, a jej zlewnia wynosi 569,6 km2. Do Wisły wpada ona 
powyżej wschodniej granicy miasta na Wiśle, na 272,2 km. 

Atramentówka bierze swój początek na terenie Tarnobrzega. Jej długość w granicach miasta 
wynosi 0,76 km. Strumień ten ma swoje ujście do Wisły poprzez  przepompownię huty szkła 
Pilkington. 
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Zasoby wód powierzchniowych uzupełniają liczne starorzecza znajdujące się w międzywalu 
zarówno prawobrzeżnym – odcinek od Koćmierzowa do kanału portowego huty i w osiedlu 
Ostrówek, jak i na lewobrzeżnym – na odcinku ulicy Krakowskiej i u podnóża Gór 
Pieprzowych (Wisełka). W północno-wschodniej części prawobrzeżnej miasta znajdują się 
rowy melioracyjne, zbierające wody z podmokłych obszarów doliny Wisły i Trześniówki. 

Niewielkie stawy znajdują się w osiedlu Ostrówek i Mokoszyn. Łącznie powierzchnia wód na 
terenie miasta wynosi 99 ha, co stanowi 3,5 % całej powierzchni. 

Na całym odcinku miejskim Wisła i Trześniówka są obwałowane wałami 
przeciwpowodziowymi. 

Na terenie miasta nie pobiera się wód powierzchniowych do celów gospodarczych. 

2.2.7.2 Jakość wód powierzchniowych 
Za główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych w mieście należy uznać: 

 niecałkowicie rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową i w konsekwencji 
odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do wód i do ziemi, 

 brak na większości obszarów miasta kanalizacji burzowej i podczyszczalni ścieków  
z powierzchni placów, ulic i terenów przemysłowych,  

 niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, mycia sprzętu 
opryskowego. 

Wody powierzchniowe, płynące na terenie miasta Sandomierza nie mieszczą się w żadnej 
klasie czystości. Składa się na to wiele czynników, w szczególności wprowadzanie do rzek 
nie oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych, słonych wód kopalnianych 
(Wisła) oraz spływy obszarowe z pól i nie oczyszczone wody burzowe z miast. Trzeba jednak 
zauważyć, że do miasta dopływają już wody nie mieszczące się w żadnej klasie jakości. 

Jedną z przyczyn złej czystości wód powierzchniowych jest znaczna dysproporcja między 
długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W Sandomierzu w 2002 r. długość sieci 
wodociągowej wynosiła 97,1 km, a kanalizacyjnej 53,3 km. Na 100 km wodociągu 
przypadało 54,9 km sieci kanalizacyjnej.  

Wykres 4.  Zestawienie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
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Dla powiatu sandomierskiego wskaźnik ten wynosi jedynie 10,7 km/100 km wodociągu.  
W Sandomierzu największy niedostatek sieci kanalizacyjnej występuje na prawobrzeżnej 
części, gdzie sieć kanalizacyjna o długości 7,1 km obejmuje jedynie osiedle budownictwa 
wielorodzinnego oraz budynki hut szkła. Sieć kanalizacyjna doprowadza ścieki do 
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oczyszczalni ścieków będącej własnością Pilkington Polska, w eksploatacji firmy SanTa EKO 
i posiadającej moc przerobową 800 m3/h.  

Poniżej został przedstawiony stan czystości rzeki Wisły w Sandomierzu. 

Tabela 11.  Stan czystości wód Wisły1 

Rzeka 
 

Gmina 

Lokalizacja 
ppk: 

miejscowość, 
km rzeki 

Klasa 
wód 

2001 r. 

Klasa 
wód  

2002 r. 

Klasa 
wód  

2003 r. 

Wskaźniki decydujące 
o klasyfikacji 

Wisła Sandomierz 
Sandomierz, 

km 268,4 non non non 
przewodnictwo elektrolityczne, 

sód, miano coli, chlorofil „a” 

W 2002 roku, w porównaniu z wynikami oceny z roku 2001, stwierdzono zmiany  
w klasyfikacji rzeki Wisły na wysokości Sandomierza. W 2002 roku do grupy wskaźników 
przekraczających wartości dopuszczalne dla klasy III został ponownie zaliczony chlorofil „a”. 
Stosunkowo niewielki wzrost ilości chlorków (w stosunku do poziomu z 2001 roku) 
spowodował zmianę ich klasyfikacji w pp-k Sandomierz (z II na III). Pogorszył się również 
stan sanitarny wód w Sandomierzu (z III klasy na non). Dane za rok 2003 potwierdzają dalsze 
utrzymywanie się jakości wód  na poziomie „non”. Czynnikami decydującymi o takiej 
klasyfikacji, w dalszym ciągu są: przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone 
ogólne, sód, chlorki, miano coli i chlorofil „a”. 

Jak widać z przytoczonych za WIOŚ Rzeszów danych, zarówno w klasyfikacji fizyko-
chemicznej, jak i klasyfikacji sanitarnej i wskaźników hydrobiologicznych, wody Wisły nie 
spełniają wymogów nawet III klasy czystości. Najgorsze wartości wskaźników  
w poszczególnych klasyfikacjach zanotowano w: przewodności elektrolitycznej, zawartości 
sodu, mianie coli typu kałowego oraz wskaźniku chlorofilu „a”. 

Ważnym elementem oceny jakości wód powierzchniowych i ekosysytemów wodnych są 
osady denne. Zanieczyszczenia osadów dennych są związane z zanieczyszczeniami 
wprowadzanymi ze ściekami z przemysłu, kopalń, odciekami ze składowisk odpadów, 
ściekami burzowymi z ulic i placów postojowych oraz zanieczyszczeń pyłowych 
emitowanych do powietrza.  

W Sandomierzu mieści się punkt obserwacyjny osadów dennych na Wiśle, zlokalizowany na 
268,5 km. 

W aluwiach (osadach dennych) Wisły stwierdzono wielokrotne przekroczenia wartości tła 
geochemicznego kadmu Cd – 5,1 oraz 7,3 ppm, wobec tła 0,5 ppm, cynku Zn – 411 oraz  
516 ppm, wobec tła 48 ppm, rtęci Hg – 0,531 i 0,504 ppm przy tle 0,05 ppm. Inne pierwiastki 
przekraczały wartości tła w znacznie mniejszym stopniu lub mieściły się w granicach tła. 
Wzrasta szybko zawartość sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA), osiągając wartości w 2000 r. – 1,441 ppm, a w 2001 r. – 2,474 ppm.2

2.2.7.3 Wody podziemne 
Sandomierz leży na obszarze wyraźnego deficytu wód podziemnych. Część wyżynna ma 
utwory wodonośne znacznie zróżnicowane, o wydajnościach od 10 do 100 m3/h, ale 
większość terenów miasta ma utwory praktycznie bezwodne. Najbliższy zbiornik wód 

                                                 
1 wg danych z monitoringu WIOŚ Rzeszów O/Tarnobrzeg 

 
2 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001 – raport. Kielce 2002 
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podziemnych o znaczeniu gospodarczym występuje na pograniczu gminy Zawichost i na 
terenie gminy Dwikozy - GZWP 422 – Romanówka.  

Jego powierzchnia wynosi 74 km2. Jest to zbiornik szczelinowo – krasowy, porowy. Wody 
występują w utworach jury górnej i trzeciorzędu, a w dolinie Wisły także czwartorzędu. 
Zbiornik rozciąga się od Sandomierza do Zawichostu. Zasoby tego zbiornika szacowane są na 
580 m3/h. Wody tego zbiornika pochodzą z utworów jury górnej i trzeciorzędu. Zbiornik ten 
ma wyznaczoną strefę ONO (obszar najwyższej ochrony).  

W dolnej części miasta, położonej w Zapadlisku Przedkarpackim z utworami 
czwartorzędowymi o średniej wodonośności, wody podziemne zaliczone zostały do 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów - GZWP-425. Jest 
to zbiornik porowy, a wody występują głownie w utworach czwartorzędu. Zasoby tego 
zbiornika rozciągają się od Sandomierza po zachodnie granice gmin leżących w dolinie Wisły 
i Koprzywianki. Wody te na obszarze miasta są niskiej i średniej jakości, wymagają 
uzdatniania.  

Występowanie wód podziemnych jest uzależnione od budowy geologicznej, morfologii 
terenu, rozmieszczenia i wielkości sieci rzecznej, wielkości opadów atmosferycznych. 

Badania geologiczne na obszarze powiatu wykazują bardzo dużą zmienność budowy, a tym 
samym ma to wpływ na obecność i zasobność pokładów wodonośnych. 

Obok obszarów o dużej zasobności wód podziemnych, występują obszary praktycznie 
bezwodne. 

Z zasobów GZWP-422 poza Sandomierzem zaopatrują się w wodę gminy: Zawichost, 
Dwikozy, Wilczyce i częściowo Obrazów. 

Wody z piętra jurajskiego są dobrej jakości, natomiast najsłabszą jakość mają wody 
czwartorzędowe, ujmowane w dolinie Wisły. Wymagają one z reguły uzdatniania. 

Z zasobów GZWP-425 ujmowane są wody podziemne w gminach: Samborzec, 
Koprzywnica. 

Położenie głównych zbiorników wód podziemnych, zbiorników wód użytkowych i obszarów 
bezwodnych przedstawia Załącznik nr 1. 

2.2.7.4 Zaopatrzenie gminy w wodę pitną i przemysłową 
W rejonie Sandomierza występuje bardzo duża zmienność budowy geologicznej oraz innych 
uwarunkowań mających wpływ na obecność i zasobność zbiorników wód podziemnych. 

Na terenie miasta rozciągają się północne obrzeża Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP-425 Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów. Jest to zbiornik porowy, wody występują 
głównie w utworach czwartorzędowych. Zasoby tego zbiornika rozciągają się w Dolinie 
Wisły od Sandomierza na wschodzie, po Koprzywnicę na zachodzie. 

Wody z utworów czwartorzędowych cechuje słabsza jakość, szczególnie z powodu na 
zażelazienie i bakteriologię i przed użyciem wymagają uzdatnienia. Wydajność ujęć z tego 
zbiornika jest bardzo zróżnicowana, i waha się od kilku do 107 m3/h. Z zasobów tego 
zbiornika do 2003 r. korzystały huty Pilkington .  

Miasto do celów konsumpcyjnych i gospodarczych pobiera wodę podziemną z ujęć na 
zbiorniku GZWP-422 Romanówka. Jest to mały zbiornik o powierzchni około 74 km2. Wody 
tego zbiornika są z reguły dobrej jakości i nie wymagają uzdatniania. 
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Monitoring wód podziemnych ze względu na jakość, jest prowadzony na zbiorniku GZWP- 
422, w miejscowości Romanówka gm. Dwikozy, na ujęciu komunalnym dla Sandomierza. 
Badane są wody pochodzące z utworów jury T3 i triasu Tr, z głębokości 82-100 m. Badaniami 
objęto następujące zanieczyszczenia: żelazo Fe, mangan Mn, związki azotu, metale ciężkie, 
odczyn pH, siarczany SO4. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r.1 jakość wód będzie 
oceniana według pięciu klas; klasa I – bardzo dobra, klasa II – dobra, klasa III – 
zadowalająca, klasa IV- niezadawalająca, klasa V – zła.  

Dostawcą wody w Sandomierzu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, Sp. z o.o. ze 100 % udziałem Gminy. Woda w całości pochodzi z własnych 
ujęć Romanówka z GZWP 422. Woda z tych ujęć jest również dostarczana do gmin: 
Dwikozy, Wilczyce, Obrazów.  

Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Sandomierzu w 2002 r. wyniosło  
1 340,7 dam3, co dało spożycie na mieszkańca 52,3 m3/M/r. Jest to najwyższy wskaźnik 
spożycia wody w całym województwie, 1,3 razy wyższy niż średnia dla miast i 1,9 razy 
wyższy niż wynosi w województwie. 

Do sieci wodociągowej w 2002 r. było podłączonych 2 163 budynków indywidualnych  
i wielorodzinnych2. Wskaźnik zwodociągowania budynków wynosił 81,3 %. 

Zużycie wody przez przemysł w tym samym czasie wyniosło 248,3 dam3. Największymi 
odbiorcami wody na cele przemysłowe są: 

 Pilkington Polska Sp. z o.o., 

 Mleczarnia „MLEKO” Sp. z o.o., 

 DOSSCHE POLAND Spółka z o. o. 

Stan gospodarki wodno-ściekowej w Sandomierzu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12.  Zużycie wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 2002 r.3 
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Sandomierz 52,3 1 340,7 97,1 53,3 2 000 1 234 81,5 50,3 941  

 

Wydobycie wody na ujęciu Romanówka w latach 2000 – 2003 przedstawia poniższy wykres. 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
 i prezentacji stanu tych wód.(Dz.U. nr 32 poz.284) 
2 Rocznik Statystyczny GUS – Kielce 2003 r. 

 
3 dane ze spisu powszechnego 2002 r. 
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Wykres 5. Wydobycie wody – ujęcie „Romanówka” w latach 2000 – 2003  
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Średnie zużycie wody na jednego mieszkańca miasta Sandomierz w 2002 r. wyniosło 
52,3 m3/M/r., powiatu sandomierskiego 27,3 m3/M/r., a województwa 27,1 m3/M/r.  

Wykres 6. Zużycie wody na mieszkańca 
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Zarówno odbiorcy komunalni jak i przemysłowi są opomiarowani wodomierzami. 

Poza dostępem do sieci wodociągowej pozostaje 554 mieszkań, z tego 291 ma dostęp do 
wody bieżącej z wodociągu lokalnego lub ujęcia własnego.  

2.2.7.5 Oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych i burzowych 

Zgodnie z prawem wodnym, ściekami są m.in.: 

 wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 

 wody opadowe, roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, 

 ciekłe odchody zwierzęce z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy. 

Ścieki, ze względu na ich miejsce wytwarzania dzielimy na: 

 ścieki bytowe – z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych  
i przemysłowych, albo wód opadowych lub roztopowych, 
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 ścieki przemysłowe – odprowadzane z miejsc działalności gospodarczej, handlowej, 
przemysłowej i składowej. 

Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi jest obowiązany zapewnić ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem, w szczególności poprzez budowę i eksploatację urządzeń do ochrony. 
Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi muszą być oczyszczone, w stopniu co najmniej nie 
pogarszającym jakości tych wód lub ziemi, nie prowadzącym do zmian w naturalnej 
biocenozie, nie powodującym zmian fizycznych, chemicznych i sanitarnych. Jakość 
oczyszczonych ścieków określa Rozporządzenie Ministra Środowiska1.  

Sandomierz, z wyjątkiem części prawobrzeżnej, ma dostatecznie rozwiniętą kanalizację do 
ujmowania i przesyłania ścieków komunalnych do oczyszczania. Łączna długość kolektorów 
ściekowych wynosiła w 2002 r. 53,3 km, z tego w części prawobrzeżnej, słabiej uzbrojonej – 
7,1 km. Do kanalizacji było podłączonych 1 234 budynków indywidualnych  
i wielorodzinnych. Wskaźnik skanalizowania budynków wyniósł 50,3 %, a mieszkań – 
82,0 %2.  

Wykres 7. Stopień skanalizowania Sandomierza na tle powiatu sandomierskiego  
i obszarów miejskich województwa świętokrzyskiego3  
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Wykres 8. Struktura wyposażenia mieszkań w systemy kanalizacyjne 
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W mieście jest 941 szamb, do których jest podłączonych 1 132 mieszkań. 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. Un nr 212, poz. 1799) 
2 dane GUS- Spis powszechny 2002 

 
3 wg danych na koniec 2002 r. 
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Kanalizacja w Sandomierzu jest bardzo zróżnicowana tak pod względem rozdzielczości 
systemów, jak i uzbrojenia terenu. 

Prawobrzeżna część miasta posiada sieć kanalizacyjną rozdzielczą, odrębną ściekową  
i deszczową. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni 
ścieków komunalnych i przemysłowych o przepustowości 800 m3/d, a po oczyszczeniu, 
odprowadzane do Wisły. Ścieki komunalne ze Spółdzielni Mieszkaniowej i osiedla Vitrum są 
zbierane grawitacyjnie do dwóch pompowni, a dalej kanałem ciśnieniowym do kanalizacji 
grawitacyjnej huty szkła. Dalej ścieki komunalne i ścieki własne huty odprowadzane są do 
oczyszczalni zakładowej. Ścieki deszczowe są odprowadzane oddzielną kanalizacją do Wisły.  

Lewobrzeżna część miasta ma dwa systemy kanalizacyjne ścieków komunalnych: Stare 
Miasto i ul. Żeromskiego z przyległymi uliczkami ma kanalizację ogólnospławną, 
przyjmującą ścieki komunalne i ścieki burzowe, odprowadzane na miejską oczyszczalnię 
ścieków. Pozostałe osiedla mieszkaniowe z wyjątkiem osiedla Mokoszyn, mają rozdzielczą 
kanalizację sanitarną podłączoną do Zakładu Oczyszczania Ścieków. Osiedle Mokoszyn jest 
podłączone kanalizacją rozdzielczą z oczyszczalnią WODR.  

Ścieki burzowe z wyjątkiem Starego Miasta i ul. Żeromskiego są odprowadzane odrębną 
kanalizacją deszczową do lokalnych odbiorników - cieków wodnych, a w końcu do Wisły.  

Ścieki komunalne z części lewobrzeżnej są odprowadzane do nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków o przepustowości 7 500 m3/d., usytuowanej między obwałowaniami nad Wisłą, po 
wschodniej stronie miasta. Oczyszczalnia działa w oparciu o pozwolenie wodno-prawne RO-
XIII-OŚ-6223/3/2000, z ważnością do 31.12.2005 r. 

W osiedlu Mokoszyn przy WODR funkcjonuje mała oczyszczalnia ścieków komunalnych  
o przepustowości 120 m3/d. Oczyszczalnia ta odbiera ścieki z zespołu szkół rolniczych, 
WODR oraz najbliższych gospodarstw. Oczyszczalnia działa  na podstawie pozwolenia 
wodno-prawnego RO-XIII-OŚ-6223/18/01 z ważnością do 31.12.2006 r. 

Wszystkie oczyszczalnie są mechaniczno-biologiczne. 

Tabela 13.  Oczyszczalnie ścieków komunalnych w Sandomierzu 

Lp. Lokalizacja 
zakład 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Przepustowość 

m3/d 

Ilość ścieków 
oczyszczanych  

w 2002 r. 1

m3/d 

1. 
Zakład 
Oczyszczania 
Ścieków 

mechaniczno-
biologiczna 7 500 2 732 

2. Pilkington/SanTa-
Eko  

mechaniczno-
biologiczna 800 450 

3. WODR mechaniczno-
biologiczna 120 56 

Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych w poszczególnych oczyszczalniach  
w latach 2001 – 2003 podaje poniższa tabela. 

 

                                                 

 
1 wyliczone z ilości oczyszczonych ścieków 
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Tabela 14.  Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych 
Właściciel/eksploatator 2001 r. 2002 r. 2003 r. 

Zakład Oczyszczania 
Ścieków 

997,18 dam3 965,334 dam3 960,000 dam3

Pilkington/SanTa-Eko (*) 223,00 dam3 160,507 dam3 161,387 dam3

Oczyszczalnia WODR 38,69 dam3 20,294 dam3 21,185 dam3

Razem 1 258,87 dam3 1 146,135 dam3  1 142,572 dam3

*) w podanych ilościach 64 % stanowią ścieki z osiedla mieszkaniowego 

Wykres 9.  Ilości ścieków komunalnych przyjętych do oczyszczalni w Sandomierzu 
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Oczyszczalnia miejska przyjmuje do oczyszczania także ścieki komunalne dowożone  
z szamb, w 2002 r. i 2003 r. takich ścieków przyjęto po 54 dam3. Ścieki dowożone są  
z Sandomierza i ościennych gmin – Dwikóz, Wilczyc, Obrazowa. 

Oczyszczalnie sandomierskie mają znaczne, nie wykorzystane moce przerobowe. 
Oczyszczalnia miejska w 2002 roku była wykorzystana tylko w 36,4 %, hutnicza w 56,3 %,  
a WODR w 46,76 %. Tak duży potencjał niewykorzystanych mocy przerobowych stwarza 
podstawy do pilnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w mieście, w osiedlach jeszcze nie 
skanalizowanych, ale także pozwala podjąć współpracę z ościennymi gminami- 
Tarnobrzegiem, Gorzycami, Obrazowem, Dwikozami w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych, co poprawiłoby ekonomikę kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków oraz 
dociążenie hydrauliczne.   

Najpóźniej do 2010 r. powinna być zamknięta hutnicza oczyszczalnia ścieków komunalnych, 
a jej ścieki przejmie oczyszczalnia miejska. Warunki takie zaistnieją po zakończeniu zadania 
inwestycyjnego ”Budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta  
i wybudowaniu magistrali przesyłowej przez Wisłę.” 

Ocenę pracy oczyszczalni ścieków przemysłowo – burzowych przeprowadzono w oparciu  
o udostępnione wyniki badań tych ścieków na wylocie do odbieralnika (Wisły),  
i dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych do wód. 

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych ma dwa wyloty, B i C, odprowadzające oczyszczone 
ścieki do komory przepompowni, skąd są one odprowadzane do Wisły. Analizę 
przeprowadzono zarówno dla obu wylotów, jak i dla wylotu przepompowni, po uśrednieniu 
oczyszczonych ścieków. Wylotem B odprowadzane są ścieki przemysłowo-burzowe z terenu 
Pilkington, natomiast wylotem C odprowadzane są ścieki przemysłowo-burzowe z Pilkington 
Automotiv i z cieku Atramentówka. Wyniki badań ścieków z tych wylotów znacznie różnią 
się, co wskazuje na  różne źródło pochodzenia tych ścieków. 
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Ilości ładunków odprowadzanych do wód w ściekach przemysłowych w 2003 r. 
przedstawiały się następująco: 

 zawiesina           - 7,02 Mg, 

 chlorki               - 4,41 Mg, 

 żelazo                - 1,16 Mg, 

 siarczany           - 14,10 Mg 

Analiza wyników z lat 2003 i 2004 wykazuje, że: 

 zawiesina na wylocie kolektora C i na wylocie z przepompowni w 2003 roku miała 
przekroczony dopuszczalny poziom 35 mg/l, natomiast wyniki uzyskane na wylocie  
B w 2003 r. i na wszystkich wylotach w 2004 r. spełniały wymagania, 

 wskaźniki BZT5, ChZTCr, chlorki Cl-, żelazo ogólne Fe i ekstrakt eterowy nie były 
przekraczane na żadnym wylocie zarówno w 2003 r. jak i w 2004 r. 

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych w Sandomierzu oraz ich podstawowe parametry 
zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 15.  Oczyszczalnie ścieków przemysłowych w Sandomierzu 

Lp. Zakład Rodzaj 
oczyszczalni 

przepustowość 
Qśr m3/d 

miejsce zrzutu 
ścieków 

oczyszczonych 

rodzaj 
oczyszczanych 

ścieków 

1. 

Pilkington Sp. z o.o. w 
Sandomierzu 
ul.Portowa 24, 
27-600 Sandomierz 

mechaniczna 8.987 rzeka Wisła przemysłowo-
burzowe 

2. 

Przedsiębiorstwo Produkcji 
Spożywczej „SANFOOD”  
ul. Holownicza  
27-600 Sandomierz 

mechaniczna 9 
rów melioracyjny 
R-A6 prowadzący 
wody do kanału A 

przemysłowe 

3. 

DOSSCHE POLAND Spółka  
z o. o. Kalisz, Wytwórnia 
Pasz,  
ul. Trześniowska  
27-600 Sandomierz  

- 9,4 rów melioracyjny 
R-8 bytowe 

4. 
TRANSNAFT Spółka z o. o.  
ul. Krukowska 4,  
27-600 Sandomierz 

mechaniczna 
(q chwil - 

0,0249 m3/s) 
do ziemi burzowe 

5. 

Spółdzielnia Inwalidów 
POSTĘP 
ul.Przemysłowa 5 
 

chemiczno-
mechaniczno 0,9 - przemysłowe 

Pozostałe zakłady odprowadzają swoje ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej. 

      Ścieki burzowe z dróg publicznych, poza Starym Miastem i ulicą Żeromskiego, które są 
odprowadzane ze ściekami komunalnymi do oczyszczalni, są bez żadnego choćby 
podczyszczania odprowadzane trzema wylotami do Wisły.  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 roku1, nakłada na zarządcę drogi 
obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych ujmowanych w systemy 
kanalizacyjne. Wody podczyszczone nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń: zawiesiny – 100 mg/l, a substancji ropopochodnych 15 mg/l. 

Oczyszczalnie ścieków komunalnych, oczyszczalnie przemysłowe i podczyszczalnie ścieków 
burzowych wymienione w Programie, posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na 
odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem Spółdzielni 
Inwalidów POSTĘP w zakresie ścieków przemysłowych. Brak jest wyników badań 
oczyszczonych ścieków, poza oczyszczalniami ścieków komunalnych, stąd też trudno ocenić 
skuteczność oczyszczania.  

Tabela 16.  Przedsiębiorstwa wytwarzające największe  
ilości ścieków przemysłowych w 2002 r. 

Lp. Nazwa 
Ilość ścieków 

m3

1. 
Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej „SANFOOD”  
ul. Holownicza 6 
27-600 Sandomierz 

bd. 

2. 
Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP”  
ul. Przemysłowa 5 
27-600 Sandomierz 

109 

3. 
Pilkington Polska Sp. z o.o.  
ul. Portowa 24 
27-600 Sandomierz 

1 752 198 (*)

4. 
„MLEKO” Sp. z o.o.  
ul.Browarna 10 
27-600 Sandomierz 

12 147 

5. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 
27-600 Sandomierz 

7 140 

6. 
Pilkington  Automotive   
ul. Portowa 24 
27-600 Sandomierz 

18 610 

7. 
Baza Transportowa Nijman/Zeetank  
ul. Zarzekowice 18 
27-600 Sandomierz 

17 205 

8. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 12 
27-600 Sandomierz 

197 681 

*) w podanej ilości 24 % stanowią ścieki przemysłowe, pozostałe 76 % stanowią ścieki burzowe 

                                                 

 

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. Un nr 212, poz. 1799) 
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Wykres 10. Ilości ścieków przemysłowych przyjętych do oczyszczalni  
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Największym wytwórcą ścieków przemysłowych jest Pilkington Polska Sp. z o.o., który  
w 2003 r. odprowadził 1 349 327m3 ścieków do oczyszczania. 

2.2.7.6 Ochrona wód 
Zgodnie z art. 38 ustawy – prawo wodne – wody podlegają ochronie. Celem ochrony jest 
utrzymanie lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym tak, 
by wody osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny. 

Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi muszą być oczyszczone w stopniu wymaganym 
przepisami i nie zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  
a także nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenozie: mętności, barwy, zapachu, 
formowania się osadu i pian (art. 41 p.w.).  

Realizacja tego wymogu następuje poprzez budowę i eksploatację urządzeń służących 
ochronie wód. 

Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000 powinny być 
wyposażone w sieć kanalizacyjną ścieków komunalnych i oczyszczalnie ścieków, zgodnie  
z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).  

Wymagania jakościowe dla oczyszczanych ścieków określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 29 listopada 2002 r.1 Różne wymagania są określone dla aglomeracji  
o różnej ilości RLM. Sandomierz mieści się w grupie aglomeracji o RLM między 15 000,  
a 100 000. Dla oczyszczalni obsługujących taką aglomerację najwyższe dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń wynoszą:  

 BZT5    -15 mg O2/l lub redukcja BZT5  - min. 90 %, 

 ChZT Cr   -125 mg O2/l lub redukcja ChZT Cr  - min. 75 % 

 Zawiesina ogólna  -35 mg /l  lub  redukcja zawiesiny  - min. 90 %, 

 Azot ogólny  -15 mg N /l lub redukcja azotu  - min. 90 %, 

 Fosfor ogólny  -2 mg P/l lub redukcja fosforu  - min. 85 %. 
                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. Un nr 212, poz. 1799) 
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Zgodnie z dyrektywą wodną 91/271/EWG i Traktatem Akcesyjnym wymagania te dla 
aglomeracji wielkości Sandomierza muszą być spełnione do 31 grudnia 2010 r. 

Prowadzone badania wskaźników zanieczyszczeń ścieków z Zakładu Oczyszczania Ścieków 
spełniają wymagania norm we wszystkich wskaźnikach. Oznacza to, że oczyszczalnia 
ścieków komunalnych spełnia wymogi jakościowe przewidziane dla roku 2010. Wyniki 
badań wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków w oczyszczalni miejskiej 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17.  Wskaźniki oczyszczonych ścieków Zakładu Oczyszczania Ścieków 
Uzyskane wartości 

2001 r. 2003 r. Wskaźnik 
Wielkości 
określone 

pozwoleniem Badania 
własne 

Badania 
WIOŚ 

Badania 
własne 

BZT5   
(mgO2/l) 

15 5,4 3,4 4,33 

ChZT   
(mg O2/l) 

- 25,5 25,5 25,5 

Zawiesina  (mg/l) 50 7,3 8,0 6,6 

Azot ogól.  
(mg N/l) 30 8,3 8,35 8,75 

Fosfor ogól.  
(mg P/l) 1,5 0,93 0,27 0,61 

Należy zauważyć, że wskaźniki: zawiesina – w pozwoleniu wodno-prawnym jest 
łagodniejszy niż tego wymaga dyrektywa, natomiast fosfor – jest ostrzejszy w pozwoleniu, 
niż zakłada dyrektywa. 

Do analizy przyjęto średnią przepustowość z lat 2002 – 2003, wynoszącą 4410 m3/d, co 
odpowiada 2 205 RLM – przy wskaźniku wytwarzania ścieków przez jednego mieszkańca  
w ilości 200 l/d. Dla oczyszczalni o takiej przepustowości, przyjęto wskaźniki, jakie 
obowiązują dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9 999. 

Na podstawie udostępnionych przez Pilkington Polska Sp. z o.o. wyników badań ścieków 
komunalnych, dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do Wisły po oczyszczeniu, 
w latach 2003 i 2004, można przyjąć, że: 

 oczyszczalnia ta spełnia wymogi w zakresie wymaganych wskaźników dla 
oczyszczonych ścieków komunalnych, tj. zawiesiny, BZT5 i ChZTCr, 

 w zakresie nienormowanych wskaźników usuwania biogenów – azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego, przyjmując ogólne wskazania redukcji po 75 % tych biogenów, 
należy stwierdzić , że oczyszczalnia w zbyt małym stopniu usuwa azot – średnio 58 %, 
natomiast lepsze wyniki uzyskuje w zakresie usuwania fosforu – po zbyt małym stopniu 
usuwania tego biogenu w 2003 r., wyniki w 2004 r. wykazują osiągnięcie wymaganego 
stopnia oczyszczania – 85,7 %, jak i stężenia fosforu w oczyszczonych ściekach poniżej 
2 mg/l . 

Głównym czynnikiem powodującym nadmierne ilości azotu w ściekach, jest azot amonowy 
NNH4. Poprawa skuteczności oczyszczania tego biogenu wymaga bądź eliminacji amoniaku  
w ściekach, albo zmiany technologii usuwania azotu. 

W pierwszej kolejności dotyczy to oczyszczalni Pilkington na prawobrzeżnej części miasta. 
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Tabela 18.  Wskaźniki oczyszczonych ścieków WODR i Pilkington/SanTa EKO 
Uzyskane wartości 

Wskaźnik  Wielkości określone 
rozporządzeniem  WODR SanTa EKO 

BZT5   
(mgO2/l) 

25 2,0 23,2 

ChZTCr 
(mg O2/l) 

125 bd. 64,6 

Zawiesina  
(mg/l) 35 5,0 35,0 

Azot ogól.  
(mg N/l) 
n.n. 

15 
lub red. 75 % 

8,82 
29,49 

52,3 % 

Fosfor ogól.  
(mg P/l) 
n.n. 

2,0 
lub red. 75 % 

0,48 
3,6 

54,4 % 

n.n. wskaźniki nie obowiązujące 

Wyzwaniem dla miasta jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wyrównanie dysproporcji 
miedzy długością sieci wodociągowej i długością sieci kanalizacyjnej. Obecnie wskaźnik ten 
wynosi 54,9 km kanalizacji na 100 km wodociągu. 

KPOŚK uznaje spełnienie wymogów dyrektywy wodnej, jeżeli: 

 oczyszczane ścieki spełniają wymagania określone dla danej aglomeracji, co jest 
spełnione obecnie, 

 systemy sieci kanalizacyjnej obejmują co najmniej 90 % ludności w aglomeracji  
o RLM większej niż 15 000. Wymóg ten ma być spełniony do 2015 r. Obecnie dla 
Sandomierza wskaźnik ten wynosi 76 %.  

Największe potrzeby w zakresie kanalizacji sanitarnej ma prawobrzeżna cześć miasta, którą 
zamieszkuje około 6 000 mieszkańców, łączna długość kanalizacji tej części wynosi zaledwie 
7,1 km i obejmuje jedynie trzy rejony. 

Prowadzona obecnie budowa kanalizacji w tej części miasta wzbogaci sieć kanalizacyjną  
o 43,9 km. Do kanalizacji zostaną podłączone wszystkie osiedla tej części miasta oraz tereny 
przemysłowe i składowe. Przyjmuje się, że ścieki bytowe będą stanowić około 34 %, a resztę 
będą stanowić ścieki z zabudowy przemysłowo-składowej. Docelowo zakłada się włączenie 
do tego systemu osiedli sąsiednich gmin. Szacuje się, że z tej części miasta będzie dopływać 
do oczyszczalni 1 200 - 1 500 m3/d ścieków komunalno-przemysłowych. 

W kolejnych latach będzie rozbudowywana sieć części lewobrzeżnej z równoczesnym 
przyłączaniem najbliżej położonych miejscowości z gmin: Dwikozy, Wilczyce, Obrazów, 
Samborzec. 

Należy zwrócić uwagę, że KPOŚK przyjmuje dla aglomeracji powyżej 15 000 RLM 
wskaźnik jednostkowej ilości ścieków na mieszkańca na dobę w wysokości 200 l/M/d. Dla 
Sandomierza wskaźnik ten wynosi 143,3 l/M/d i nie należy oczekiwać jego wzrostu. 
Wskaźnik ten jest znacznie niższy niż przyjmowane dotychczas wskaźniki liczone dla 
przepustowości kanału.  

Kolejnym wyzwaniem w zakresie ochrony wód jest budowa kanalizacji burzowej wraz  
z podczyszczalniami tych ścieków. Tylko nieznaczna ich cześć (Stare Miasto  
i ul. Żeromskiego) jest ujmowana do kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczana na 
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oczyszczalni. Pozostałe ścieki bez żadnego oczyszczania są odprowadzane do Wisły lub 
innych cieków. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków burzowych do wód i ziemi dopuszcza najwyższe dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń: 

 zawiesiny ogólnej nie więcej niż 100 mg/l, 

 substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/l. 

Dla osiągnięcia takich parametrów niezbędne jest wyposażenie kanalizacji burzowej  
w podczyszczalnie. 

2.2.8 Jakość powietrza 

2.2.8.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Powiat sandomierski ma niewielki udział w województwie świętokrzyskim w emisji gazów  
i pyłów do powietrza (ok. 0,3 %). Łączna emisja pyłów i gazów w powiecie w ostatnich 
trzech latach przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 19.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie powiatu 
 w latach 2000 – 20021  

Wielkość emisji zanieczyszczeń  
tys. Mg 

Rok 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

Ogółem 41,633 47,211 38,819 

Wykres 11. Emisja zanieczyszczeń na terenie powiatu w latach 2000 – 2002 
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W powyższej tabeli przedstawiono zmiany emisji zanieczyszczeń do powietrza ogółem 
(łącznie gazów i pyłów). Emisja ta po wzroście w 2001 r. o 13,4 % w stosunku do roku 2000, 
spadła w roku 2002 o 6,8 % w stosunku do 2000 r. i o 17,8 % w stosunku do roku 2001. 
Spadek emisji w 2002 r. został osiągnięty głównie dzięki zmianie paliwa węglowego na 
gazowe w energetyce cieplnej w Sandomierzu. 

                                                 

 
1 Rocznik Statystyczny GUS – Kielce 2003 r. 
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Wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń podaje poniższa tabela. 

Tabela 20.  Rozkład emisji wg składników w 2002 r. 
Wielkość emisji zanieczyszczeń 

Mg/rok Rodzaj zanieczyszczenia 

2002 r. 2001 r. 2000 r. 

Pyły 275 331 215 

Gazy 38 544 47 211 41 633 

SO2 202 187 196 

NO2 422 629 1 036 

CO 224 335 233 

CO2 37 682 46 046 40 154 

w tym: 

Inne 14 14 14 

Ogółem 38 819 47 542 41 848 

 

Wykres 12. Rozkład emisji wg składników w latach 2000 - 2002 (bez emisji CO2)  
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W 2002 r. zanotowano spadek emisji pyłu w stosunku do roku 2001, ale był on w dalszym 
ciągu wyższy niż w 2000 r. o 60 Mg. Ciągły spadek emisji obserwuje się w zakresie NO2, 
ponownie spadła emisja CO i CO2 po wzroście w 2001 r. Na stałym poziomie od 3 lat 
utrzymuje się emisja innych gazów i par. 

Rozkład emisji zanieczyszczeń przemysłowych w powiecie jest przestrzennie zróżnicowany. 
Największa koncentracja emisji jest w Sandomierzu, Dwikozach i Piotrowicach. 

Do zakładów o największej emisji w Sandomierzu należą: 

 Pilkington Polska Sp. z o.o., 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, 

 Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP” w Sandomierzu, 

 Schollglas Polska Spółka z o. o. w Piasecznie – Wydział Przetwórstwa Szkła-
Hartownia w Sandomierzu. 

Z powiatu sandomierskiego na wojewódzkiej liście 15-tu zakładów emitujących największe 
ilości pyłów i gazów znajduje się Pilkington Polska Sp. z o.o. 
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W dwóch zakładach emitowane zanieczyszczenia pochodziły ze spalania paliw, a ich udział 
wynosił w 2002 r. 53 % ogółu wyemitowanych pyłów i gazów. W pozostałych dwóch 
zakładach emitowane zanieczyszczenia powstawały głównie z procesów technologicznych – 
produkcji szkła i przerobu surowców mineralnych. 
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Tabela 21.  Zakłady o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza w Sandomierzu wg pozwoleń 
Dopuszczalna wielkość emisji  

Mg/rok 
Urządzenia ograniczające emisję 

Nazwa 
przedsiębiorstwa Źródło emisji 

SO2 NOx CO   Pył Inne

Rodzaj procesu 

Pyły 
Skutecz-

ność 
% 

Gazy 
Skutecz-

ność 
% 

kotłownia Rumia i kocioł 
UKS 18,163       1,650 8,422 3,564  Spalanie Odpylacze suche 

SMGK-12 90 brak  
Spółdzielnia 
Inwalidów „POSTĘP” 
27-600 Sandomierz  
ul. Przemysłowa 5. Proces technologiczny - 0,0003 - 0,0015 0,9117 

Malowanie, 
spawanie, 
lutowanie, 
galwanizowanie 

brak   brak

 

Pilkington 
Automotive Poland 
Sp. z o.o. w 
Sandomierzu, 

Kotłownia – kocioł 
Paromat Simplex i 
kotłownia 
technologiczna – kocioł 
RACna 

1,265       7,884 9,758 0,726 0,154 Spalanie gazu 
ziemnego brak brak

 

Proces technologiczny – 
produkcja szkła FLOAT 249,5       1159 74,2 141,8 12,1 

Wytapianie szkła, 
spalanie gazu w 
kotle, proces 
suszenia 

brak brak

 

Pilkington Polska Sp. 
z o.o. w 
Sandomierzu, ul. 
Portowa 24 
 Proces technologiczny 

w Suszarni Piasku 105,12      1857 70,08 595,68  Suszenie piasku 
gazem ziemnym 

Odpylacze firmy 
WAKRO –cyklony 
FPK45 przy 
każdej suszarce 

 

Schollglas Polska 
Spółka z o. o. w 
Piasecznie – Wydział 
Przetwórstwa Szkła-
Hartownia w 
Sandomierzu 

Proces technologiczny - - - - 18,872 

Malowanie – druk 
farbami 
ceramicznymi 
(sitodruk) 

brak   brak

 

„MLEKO” Sp. z o. o. , 
27-300 Lipsko, ul. 
Przemysłowa 4, 
Oddział Sandomierz, 
ul.Browarna 10 
 

Kotłownia – kocioł E800 
12-2 lub Kocioł P1/40 
(rezerwa) 

0,212      1,8907 0,267 0,01404  
Spalanie gazu 
ziemnego lub 
spalanie węgla 

Odpylacz MGK-
12 90 brak
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   Tabela 21 cd. 

Dopuszczalna wielkość emisji  
Mg/rok 

Urządzenia ograniczające emisję 
Nazwa 

przedsiębiorstwa Źródło emisji 

SO2 NOx CO   Pył Inne

Rodzaj procesu 

Pyły 
Skutecz-

ność 
% 

Gazy 
Skutecz-

ność 
% 

Jednostka Wojskowa Kotłownia koksowa i 
gazowa 14,268       5,871 3,266 8,2323  

Spalanie gazu 
ziemnego lub 
spalanie koksu 

brak brak
 

Kotłownia Rynek nr 7 – 
Kotły Bujam-Gaz 
KGGW 

0,0054     
  

0,3417 0,096 0,0039 
 Spalanie gazu 

ziemnego 

Kotłownia nr 10 -Kotły 
Wiessman 0,212     1,341 0,373 0,016 

 Spalanie gazu 
ziemnego 

palniki 
niskoe
misyjne 

 

Kotłownia nr 4 - Kotły 
Wiessman 0,212     1,341 0,373 0,016 

 Spalanie gazu 
ziemnego 

palniki 
niskoe
misyjne 

 

Kotłownia „Stocznia” 5,805 11,341 7,184 7,770  Spalanie węgla Multicyklon MGK-
12/2 85  brak  

Kotłownia nr 13, ul. 
Opatowska 0,0043        0,2732 0,01 0,00311 Spalanie gazu

ziemnego brak brak  

Kotłownia „ROKITEK” 171,542 54,146 131,788 145,455 

 

Spalanie gazu 
ziemnego i węgla 

bateria cyklonów 
C-41,multicyklon 
MP 21/7*3, filtr 
workowy 
pulsacyjny PJ-A-
088-xxx-25x 

 odsiar-
czanie 90 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w 
Sandomierzu, ul. 
Polskiej Organizacji 
Wojskowej 8. 
 

Kotłownia gazowa 0,024 0,384 0,108 0,005      Spalanie gazu
ziemnego brak brak  
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Wyżej wymienione zakłady produkcyjne, będące największymi wytwórcami pyłów i gazów 
posiadają wysoko skuteczne instalacje do redukcji pyłów w postaci cyklonów, multicyklonów 
i filtrów tkaninowych. 

Miasto Sandomierz ma największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie 
sandomierskim. Emituje 61 % pyłów i 64 % gazów. Istotne znaczenie na wielkość emisji ma 
skuteczność zainstalowanych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń oraz rodzaj i jakość 
stosowanych paliw.  

Wykres 13. Emisja pyłów i gazów miasta Sandomierz na tle powiatu 

pyły

61%

39%
Sandomierz
pozostali

 

gazy

64%

36%

Sandomierz
pozostali

 
Na terenie powiatu sandomierskiego wg danych GUS za 2001 r., skuteczność urządzeń 
redukujących emisję wytworzonych zanieczyszczeń wynosiła 99,4 % dla pyłów i 6,1 % dla 
gazów. Redukcja zanieczyszczeń pyłowych w powiecie osiąga średnią wojewódzką natomiast 
jest znacznie mniejsza dla gazów, która dla województwa wynosi 28,6 %. Jak wynika  
z powyższych wykresów Sandomierz posiada znaczny udział w kształtowaniu takich 
wyników. Łączną emisję pyłów i gazów do powietrza w powiecie i Sandomierzu w ostatnich 
latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 22.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach 2000 – 2002 
Wielkość emisji zanieczyszczeń ogółem  

Mg 

2000 r. 2001 r. 2002 r. 
Powiat – miasto 

pyły gazy* pyły gazy* pyły gazy* 

Ogółem powiat sandomierski** 215 1 479 331 1 165 275 862 

Ogółem miasto Sandomierz*** - - - - 168 552 

*   gazy stanowią sumę SO2,, NO2,, CO i pozostałych bez CO2 
** według GUS 2001 i 2002 
*** według danych WIOŚ Kielce 2003 r.  
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Na stan czystości powietrza w Sandomierzu ma wpływ również niska emisja, pochodząca  
z palenisk domowych i lokalnych kotłowni, które z reguły nie mają urządzeń ochrony 
powietrza. Są one głównym źródłem związków siarki w powietrzu. Wielkość emisji z tych 
źródeł jest trudna do oszacowania i wskazuje zmienność sezonową (związana z okresem 
grzewczym). Emisja z palenisk domowych jest niewielka, co wynika z wysokiego stopnia 
dostępności do centralnej sieci ciepłowniczej1, gazowej2.  

Wykres 14. Struktura ogrzewania mieszkań wg źródła ciepła 

65,3%

26,5%

8,0% 0,2%

CO zewnętrzne CO własne piece inne

 

Na ograniczenie niskiej emisji z procesów ciepłowniczych miała wpływ zmiana paliwa na 
przyjazne środowisku (gaz ziemny) we wszystkich obiektach użyteczności publicznej – 
szkołach, urzędach oraz kotłowniach osiedlowych. 

Zanieczyszczeniami dotychczas pomijanymi poza produkcją szkła, są  lotne związki 
organiczne LZO, emitowane w sposób zorganizowany jak i niezorganizowany. Dyrektywa 
99/13/EC (VOC), dotycząca ograniczenia emisji lotnych związków organicznych, dotyczy 
bardzo szerokiego kręgu działalności przemysłowej i usługowej, między innymi takich 
zakładów jak: poligrafii, czyszczenia odzieży, usług lakierniczych, impregnacji, lakierowania 
i malowania drewna, klejenia itp. Większość takich usług jest prowadzona w mieście, lecz nie 
jest objęta żadną statystyką, stąd ocena wielkości emisji LZO jest obecnie niemożliwa.  
W skład LZO wchodzą związki szkodliwe, rakotwórcze, mutagenne, a przede wszystkim 
powodujące niski ozon, i z tego tytułu muszą być ograniczane i eliminowane.   

Na poziom stężeń NO2, tlenków węgla i metali ciężkich w powietrzu duży wpływ ma 
transport drogowy. Dotychczas jednak nie badano na terenie miasta poziomu stężeń 
zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. Zanieczyszczenia te oddziaływują zarówno 
na ludzi, jak i na uprawy rolne i sady.  

Przez miasto Sandomierz przebiegają ważne połączenia krajowe o znacznym natężeniu ruchu 
kołowego:  

 Warszawa-Sandomierz-Kraków droga nr 79, 

 Tarnobrzeg-Sandomierz-Zawichost-Lublin, droga nr 777, 

                                                 
1 65,3 % mieszkań - wg Spisu powszechnego z 2002 r. 

 
292,2 %  ludności- wg danych z Urzędu Miasta  
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 Sandomierz-Lipnik droga nr 723 łącząca się z drogą międzynarodową 9 i E 371 
(Radom - Rzeszów - Barwinek), 

które wnoszą znaczny udział w zanieczyszczenie powietrza. 

Na czystość powietrza w Sandomierzu ma również wpływ emisja zanieczyszczeń z sąsiednich 
gmin powiatów – opatowskiego, kraśnickiego, staszowskiego, ostrowieckiego. 

Analizując wyniki pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu można stwierdzić, że stan jakości 
powietrza jest dobry, wartości stężeń są znacznie niższe od dopuszczalnych w odniesieniu do 
pomiarów dobowych jak i rocznych.  

W przeciągu 3 lat zanotowano stały spadek stężeń pyłu zawieszonego, a niewielkie wahania 
występowały w zanieczyszczeniu dwutlenkiem azotu. Należy odnotować jednak wzrost 
stężeń SO2, ale ta tendencja występuje prawie we wszystkich punktach pomiarowych na 
obszarze województwa. 

2.2.8.2 Ocena jakości powietrza  
Nowa ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadziła nowy sposób oceny jakości 
powietrza. Zgodnie z nią, ocenę jakości powietrza dokonuje się w strefach, którymi są 
aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. oraz obszary powiatu nie wchodzące  
w skład aglomeracji. Na tej podstawie miasto Sandomierz wraz z całym powiatem 
sandomierskim stanowi strefę o powierzchni 676 km2, o liczbie mieszkańców 85 858 (kod 
strefy: 4.26.34.09.). 

Ocenę czystości powietrza, dokonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z 2002 r.1 w dwóch aspektach: 

 ze względu na ochronę zdrowia ludzi, opartą o pomiary stężeń tlenków azotu NO2, 
dwutlenku siarki SO2, ołowiu Pb, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu zawieszonego 
PM10 i ozonu O3,  

 ze względu na ochronę roślin, opartą na pomiarach NO2, SO2 i O3. 

Dla oceny jakości powietrza dokonuje się klasyfikacji, w których: 

 przekroczone są poziomy dopuszczalne, 

 poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego 
progu oszacowania, 

 poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od 
dolnego progu oszacowania, 

 poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 

Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego poziomu 
substancji w powietrzu, określoną w odrębnych przepisach. W województwie świętokrzyskim 
opracowano wstępną ocenę jakości powietrza i klasyfikację stref z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: 

 ochrony zdrowia ludzi (SO2, NO2, pył zawieszony PM10, Pb, CO, benzen i O3), 

 ochrony roślin (SO2, NO2, O3). 

                                                 

 

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz.U Nr 87, poz. 796) 
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Przy klasyfikacji stref, wykonanej odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, 
zastosowano następujące symbole: 

 klasa I - poziom substancji przekracza górny próg oszacowania, 

 klasa II - poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy 
od dolnego progu oszacowania, 

 klasa III b - poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 

W poniższych tabelach przedstawiono ocenę powiatu w zakresie stanu czystości powietrza  
i ogólną klasę w podziale na ochronę zdrowia jak i ochronę roślin. 

Tabela 23.  Klasyfikacja stref 
Ocena ze względu na ochronę zdrowia Ocena ze względu 

na ochronę roślin 
 

Lp. 
 

Powiat 
NO2 SO2 PM10 Pb CO benzen O3 NOX SO2 O3

1. sandomierski IIIb IIIb I IIIb IIIb IIIb I IIIb II I 

Tabela 24.  Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna 
dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  Lp. Nazwa 

strefy/powiatu 
Kod 

strefy/powiatu 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3

Klasa 
ogólna 
strefy 

1. sandomierski 4.26.34.09 A A A A A A A A 

Tabela 25.  Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna 
dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Lp. Nazwa 

strefy/powiatu 
Kod 

strefy/powiatu 
SO2 NOx O3

Klasa 
ogólna 
strefy 

1. sandomierski 4.26.34.09 A A A A 

Tabela 26.  Klasy ogólne poszczególnych stref z uwzględnieniem kryterium  
ochrony zdrowia i kryterium ochrony środowiska 

Lp. Nazwa  
strefy/powiatu 

Klasa ogólna strefy  
(kryt. ochrony zdrowia) 

Klasa ogólna strefy  
(kryt. ochrony roślin) 

1. sandomierski A A 

A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej 

W wyniku oceny, którą sporządzono zarówno pod względem kryteriów ustanowionych  
w celu ochrony zdrowia jak również kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin, żadnej 
ze stref w województwie nie nadano statusu klasy C, czyli nie zakwalifikowano do 
opracowania Programu Ochrony Powietrza (POP). W klasyfikacji wynikowej stref 
sporządzonej według kryterium ochrony roślin wszystkim strefom nadano status klasy A, 
świadczący o braku przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji.  

W Sandomierzu jest prowadzony monitoring powietrza atmosferycznego dla całego powiatu 
sandomierskiego. Poniższa tabela przedstawia typ stacji pomiarowej, zakres i częstotliwość 
pomiarów. Wyniki z pomiarów wykorzystywane są w ocenie jakości powietrza  
w województwie świętokrzyskim. 
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Tabela 27.  Wyniki monitoringu krajowego powietrza 

Lokalizacja stacji pomiarowej 
Kod krajowy stacji  

Typ stacji 
oraz  

kryterium 
oceny 

Jednostka 
prowadząca 

pomiary 

Oznaczana 
substancja 

uwzględniona w 
ocenie 

Rodzaj 
pomiaru 

Sandomierz,  
ul. Maciejowskiego 
Kod: SkSandomMac 

Tłowa 
Oz

WSSE SO2, NO2, pył-BS 24 h 
co 5 dni 

BS – Black Smoke, pył zawieszony mierzony m. reflektometryczną (do oceny wyniki przeliczono na PM10); 

W tabeli poniżej podano wielkości stężeń dobowych w Sandomierzu w latach 2000 – 2001. 

Tabela 28.  Stężenia dobowe dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz  
pyłu zawieszonego całkowitego 

Wielkość stężeń zanieczyszczeń w powietrzu   
µg/m3

Rodzaj zanieczyszczenia 
rok 2000 rok 2001 

SO2 17,5 28,1 

NO2 28,0 30,2 

Pył 37,6 35,8 

W żadnym roku nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnych standardów dla każdego 
zanieczyszczenia, przy czym wyniki w zakresie stężeń pyłu osiągnęły 29 % dopuszczalnej 
normy, dla dwutlenku siarki – 15 % a dla dwutlenku azotu – 13 %. 
2.2.9 Gospodarka odpadami 
Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych zadań w zakresie ochrony 
środowiska. 

Wszelka działalność człowieka powinny być tak prowadzona, aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, 

 zapewnić ich wykorzystanie, jeśli nie udało się zapobiec ich powstaniu,  

 zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób unieszkodliwiania, gdy nie 
udało się zapobiec powstaniu, nie można było wykorzystać. 

Gospodarka odpadami jest prowadzona w oparciu o plany gospodarki odpadami. Są one 
sporządzane dla każdego szczebla administracji. 

Dla potrzeb gospodarki odpadami, zgodnie z prawem, odpady dzielą się na: 

 odpady komunalne,  

 odpady przemysłowe. 

Za zorganizowanie systemu gospodarki i jej funkcjonowanie odpowiada gmina, natomiast za 
odpady przemysłowe odpowiada ich wytwórca. 

Ze względu na uciążliwość odpadów dzielą się one na : 

 odpady niebezpieczne , 

 odpady inne niż niebezpieczne.  
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Gminny Plan Gospodarki Odpadami jest integralną częścią Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska. Sandomierz, jako członek Związku Komunalnego, ma wspólny dla wszystkich 
jego członków zintegrowany plan gospodarki odpadami, stąd w niniejszym programie 
ochrony środowiska zostanie przedstawiony jedynie stan gospodarki odpadami  
w Sandomierzu. 

2.2.9.1 Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne 
Powiat sandomierski nie ma wielkich zakładów, które wytwarzałyby znaczące ilości odpadów 
przemysłowych. 

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska WIOŚ– Kielce,  
w powiecie sandomierskim wytworzono w sektorze gospodarczym poniżej przedstawione 
ilości odpadów. 

Wykres 15. Zestawienie ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych  
w powiecie sandomierskim w latach 2000 – 2002. 
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Wg danych tego samego źródła, w powiecie sandomierskim funkcjonuje 16 zakładów 
wytwarzających znaczniejsze ilości odpadów przemysłowych, które w 2002 r. wytworzyły 
łącznie 26 709 Mg odpadów, z tego w Sandomierzu wytworzono 24 839,457 Mg odpadów 
przemysłowych, co stanowiło 93 % wszystkich odpadów przemysłowych. 

Tabela 29.  Gospodarka odpadami przemysłowymi na tle powiatu w 2002 r.1 
Odpady  

Mg  
Obszar 

wytworzone magazynowane odzysk unieszkodliwione 
poza składowaniem 

unieszkodliwione 
przez składowanie 

Sandomierz 24 839,457 729,628 14 143,840 131,189 9.834,8 

Powiat 26 709,447 734,438 15 917,260 133,949 9 923,8 

 

                                                 

 
1 dane wg WIOŚ - Kielce 
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Wykres 16. Struktura odpadów ze względu na ich wykorzystanie 
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Największymi wytwórcami odpadów przemysłowych w Sandomierzu są: 

 Pilkington Polska Sp. z o.o., 

 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., 

 Schollglas Polska Sp. z o.o, 

 Nijman Zeetank International Transport Sp. z o.o., 

 Spółdzielnia Inwalidów „Postęp”, 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

 Mleczarnia „MLEKO” Sp. z o.o. O/Sandomierz. 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości wytworzonych w 2002 r. odpadów w podziale na 
grupy i gospodarkę tymi odpadami wraz z odpadami komunalnymi.  
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Tabela 30.  Odpady przemysłowe wytworzone w 2002 r. w podziale na grupy - wg danychWIOŚ Kilece  
Odpady ogółem 

w tym niebezpieczne 

G
ru

pa
 

od
pa

du
 

Nazwa odpadu 
wytworzone magazy-

nowane odzysk unieszkodliwione poza 
składowaniem 

unieszkodliwione przez 
składowanie 

8470,6 24,6    8446,0 - -
02 odpady z przetwórstwa żywności 

- - - - - 
6,574     0,3 5,65 0,624 -

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów 
przemysłu chemii organicznej, - - - - - 

0,25     - 0,25 - -
09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 

0,25 - - - - 
16970,405     662,975 7164,43 - 9143

10 odpady z procesów termicznych 
- - - - - 

0,04     0,04
11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania metali oraz innych 

materiałów - - - - - 
106,324     0,939 105,385 - -

12 odpady z kształtowania oraz z fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych - - - - - 

20,324     8,143 12,181 - -
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw z wyłączeniem olejów 

jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 20,324 8,143 12,181 - - 
0,35     - - - -

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów      
(z wyłączeniem grup 07 i 08 0,35 - - -  

38,552     5,192 29,853 3,257 0,25
15  odpady opakowaniowe

2,899 0,683 0,025 2,191 - 
49,394     6,549 36,011 6,834 -

16 odpady nie ujęte w innych grupach 
8,499 1,049 2,696 4,754 - 

1,2     1,2 - - -
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej - - - - - 
33,285     - - 33,285 -

18 odpady medyczne i weterynaryjne 
33,28 - - 33,28  
38,02     24,54 - - 13,48

19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów  
3,53 3,53 - - - 

974,13     - 117,5 89,56 767,07
20 opady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

- - - - - 
Suma 26 709,445 734,438 15917,260 133,6 9 923,800  
w tym niebezpieczne 68,532 13,405 14,902 40,225 - 
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2.2.9.2 Odpady niebezpieczne 
Na podstawie danych WIOŚ, w powiecie sandomierskim wytworzono w 2001 r. 85,1 Mg 
odpadów niebezpiecznych, w 2002 r.– 68,5 Mg – co dało spadek o 20 %.  

Odpady niebezpieczne stanowią 0,3 % ogółu wytworzonych w powiecie odpadów 
przemysłowych. 

Z tej grupy odpadów w 2002 r.: 

 wykorzystano - 21,7 %, 

 unieszkodliwiono bez składowania - 58,7 %, 

 tymczasowo magazynowano - 19,6 %. 

Grupy odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2002 r. i gospodarkę nimi prezentuje 
tabela poniżej. 

Tabela 31.  Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w 2002 r.1 

G
ru

pa
 o

dp
ad

u 

Nazwa odpadu Wytworzone Magazynowane Odzysk 
Unieszkodliwione 

poza 
składowaniem 

13 Oleje odpadowe i odpady 
ciekłych paliw 20,324 8,143 12,181 - 

15 Odpady opakowaniowe 2,899 0,683 0,025 2,191 

16 Odpady nie ujęte w innych 
grupach 8,499 1,049 2,696 4,754 

18 Odpady medyczne i 
weterynaryjne 33,28 - - 33,28 

19 
odpady z instalacji i urządzeń 
służących zagospodarowaniu 
odpadów  

3,53 3,53 - - 

Razem 68,532 13,405 14,902 40,225 

2.2.9.3 Odpady komunalne 
Na terenie powiatu sandomierskiego w 2002 r. złożono na składowiskach 7 875,8 Mg 
odpadów komunalnych, w tym z Sandomierza pochodziło 4 549,6 Mg (57,8  %). 

Dało to na jednego mieszkańca powiatu 94,9 kg odpadów na rok i 178,7 kg na mieszkańca 
Sandomierza.  

Ponieważ miasto nie ma własnego składowiska, odpady komunalne są wywożone na 
składowiska w gminie Łoniów ( Piaseczno) i gminie Kunów (Janik). 

Na terenie miasta istnieje system zbiórki odpadów do indywidualnych pojemników 
(pojemności 110–120 l) w zabudowie jednorodzinnej i system zbiórki odpadów do większych 
pojemników (od 0,7 do 2,2 m3) w budownictwie wielorodzinnym.  

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje 96 % mieszkańców. 

Prowadzona jest też selektywna zbiórka odpadów szkła, makulatury, tworzyw sztucznych. 
                                                 
1dane WIOŚ - Kielce 
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W 2002 roku na terenie Sandomierza selektywnie zebrano: 

 szkła – 8,5 Mg, 

 makulatury - 40 Mg, 

 tworzyw sztucznych – 237 Mg, 

 odpadów wielkogabarytowych – 200 Mg.  

W 2003 roku w Sandomierzu uruchomiono sortownię odpadów selektywnie zbieranych  
z miasta Sandomierza. Na linii technologicznej o przepustowości 320 Mg/rok prowadzi się 
segregację szkła, tworzyw sztucznych, makulatury, metali i drewna. Linia wyposażona jest 
dodatkowo w prasę mechaniczną. 

Z analizy danych uzyskanych z firm prowadzących odzysk surowców wtórnych wynika, że  
w 2002 r. efektywność tego systemu przedstawiała się następująco: 

Tabela 32.  Efektywność odzysku surowców wtórnych z odpadów w Sandomierzu 

Firma 
Tworzywa 
sztuczne 

Mg 

Szkło 

Mg 

Makulatura 

Mg 

Metale 

Mg 

Razem 

Mg 

SanTa EKO 5,0 69,0 4,0 13,0 91 

PGKiM Sandomierz 26,85 8,5 161,9 0 197,25 

Razem 31,58 77,5 165,9 13,0 287,25 

Na terenie Sandomierza nie ma zakładu, który prowadziłby odzysk materii lub energii  
z odpadów komunalnych. 

Do odpadów komunalnych zalicza się osady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków 
komunalnych. W Sandomierzu gospodarkę osadami prowadzą dwie oczyszczalnie: Zakład 
Oczyszczania Ścieków i oczyszczalnia Pilkington. 

Te dwie oczyszczalnie w 2002 r. wytworzyły łącznie 393 Mg s.m. osadów. Wskaźnik 
wytworzenia osadów na jednego mieszkańca na rok wyniósł 15,4 kg/M/r, i był niższy niż  
w województwie w roku 2001, który wynosił 18 kg/M/r. 

Oczyszczalnia WODR całość swoich uwodnionych osadów przekazuje do dalszego 
zagospodarowania do Zakładu Oczyszczania Ścieków. 

Osady z ZOŚ (373 Mg) w całości są wykorzystywane do celów rekultywacyjnych terenów 
pogórniczych Kopalni Siarki w Jeziórku. 

2.2.9.4 Odpady ulegające biodegradacji 
Do tej grupy odpadów komunalnych zaliczamy odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
odpady zielone oraz częściowo, papier, tekturę i tekstylia naturalne. 

Na podstawie WPGO, należy przyjąć, że w 2002 roku na terenie powiatu powstało łącznie 
1 077,3 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Do roku 2004 na terenie powiatu nie 
prowadziło się selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, nie ma też 
kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, poza lokalną kompostownią przy 
składowisku  Szymanowice, gmina  Klimontów. 

Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji powinna być prowadzona głównie  
w osiedlach budownictwa wielorodzinnego. 
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Na terenach wiejskich i budownictwa jednorodzinnego oraz ogródkach działkowych odpady 
ulegające biodegradacji są często kompostowane wraz z odpadami gospodarczymi lub  
w indywidualnych kompostownikach i wykorzystywane jako nawóz organiczny. Odpady 
ulegające biodegradacji z budownictwa wielorodzinnego oraz grupowego jednorodzinnego są 
w całości składowane w sposób nieselektywny na składowiskach. W 2001 roku na terenie 
powiatu wytworzono 867 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i 129 Mg 
odpadów zielonych, co stanowiło 15,57 % całej ilości odpadów. 

2.2.9.5 Unieszkodliwianie odpadów 
W powiecie sandomierskim poza instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
medycznych w Sandomierzu, nie ma innych instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 

Przepustowość spalarni odpadów medycznych wynosi 115 kg/h i w pełni zabezpiecza 
potrzeby całego powiatu. 

2.2.10 Hałas 
Hałas jest niepożądanym dźwiękiem spowodowanym ludzką działalnością. Zgodnie z ustawą 
p.o.ś. hałasem są dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz niezależnie od źródła jak  
i czasu trwania. Hałas należy rozumieć jako zanieczyszczenie lub uciążliwość i z tego tytułu 
powinien być kontrolowany oraz powinny być podejmowane przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom. W związku z tym określone są odpowiednie standardy, a użytkownicy 
środowiska i organy władzy zostali zobowiązani do osiągania odpowiednich stanów 
akustycznych środowiska. Ocena stanu akustycznego środowiska obejmuje wszystkie źródła 
hałasu powstałego wskutek emisji lub w inny sposób. Podstawą oceny są dopuszczalne 
poziomy hałasu określone w rozporządzeniu1. W przepisie tym określa się dopuszczalne 
poziomy hałasu dla pory dziennej i nocnej oraz dla różnych obszarów (zabudowa mieszkalna, 
obszary objęte ochroną – uzdrowiska, parki narodowe, szkoły i szpitale). Dla terenów 
nieobjętych ograniczeniami, dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej wynosi 60 dB (A) 
i dla pory nocnej 40 dB.  

Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością można 
podzielić na dwa strumienie: 

 hałas komunikacyjny – wytwarzany przez pojazdy samobieżne i ciągnione 
poruszające się po drogach lub po szynach, 

 hałas przemysłowy - wytworzony przez pracujące urządzenia, instalacje. Do tej grupy 
można zaliczyć również dźwięki wytwarzane przez instalacje emisyjne celowe (np. 
nagłośnienia). 

2.2.10.1 Hałas komunikacyjny 
W Sandomierzu ten typ hałasu stanowi największą uciążliwość dla środowiska. Jest on 
szczególnie uciążliwy dla ludności zamieszkałej wzdłuż głównych szlaków drogowych. 
Stopień zagrożenia hałasem zależy od: 

 natężenia ruchu pojazdów i struktury strumienia pojazdów oraz prędkości, 

 płynności strumienia pojazdów, 

 jakości i rodzaju nawierzchni drogowej, 

 rodzaju i szerokości drogi, 
                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów 
hałasu (Dz. U. Nr 2, poz.81) 
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 ukształtowania terenu, 

 obudowy trasy komunikacyjnej,  

 odległości i rodzaju zabudowy. 

W 2000 r. w Sandomierzu zostały przeprowadzone przez WIOŚ w Kielcach pomiary 
natężenia ruchu pojazdów i hałasu drogowego. Na podstawie tych pomiarów dokonano oceny 
klimatu akustycznego na obszarach przyległych do głównych dróg i ciągów komunikacyjnych 
oraz wskazano możliwości obniżenia tła akustycznego.  

Pomiary zostały przeprowadzone w porze dziennej w 15-minutowych przedziałach 
czasowych w godzinach maksymalnego i w miarę równomiernego natężenia ruchu 
drogowego. Stanowiska pomiarowe usytuowane były w odległości 1 m od krawędzi jezdni, 
na wysokości 1,2 m od poziomu jezdni. Pomiary przeprowadzono w 99 miejscach. Średnie 
natężenie ruchu pojazdów dla wszystkich punktów pomiarowych wynosiło 239 
pojazdów/godz., a udział pojazdów ciężkich wynosił 11%. 

Największe przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu {60 dB(A)} zanotowano  
w ciągach drogi krajowej Tarnobrzeg – Sandomierz – Warszawa, i tak największy poziom 
hałasu wystąpił na:  

 odcinku ulicy Żwirki i Wigury i wynosił od 75,5 – 77,3 dB (A) przy natężeniu 
ruchu pojazdów od 1.464 do 1.956 pojazdów/godz., 

 ulicy Kwiatkowskiego od 70,5 do 74,6 dB (A) i natężeniu ruchu od 400 do 1.100 
pojazdów/godz., 

 ulicy Lwowskiej od 74,1 do 74,8 dB (A) przy natężeniu ruchu od 596 do 636 
pojazdów/godz., 

 ulicy Trześniowskiej 73,3 dB (A) przy natężeniu ruchu 672 pojazdów/godz., 

 ulicy Zawichojskiej (w ciągu obwodnicowym) od 72,9 – 74,6 dB (A) przy 
natężeniu ruchu od 728 do 940 pojazdów/godz., 

 ulicy Mickiewicza (odcinek za obwodnicą) 73,4 dB (A) przy natężeniu ruchu 520 
pojazdów/godz., 

 ulicy Ożarowskiej (od obwodnicy) 71,9 dB (A) i natężeniu ruchu 400 
pojazdów/godz., 

 ciągu drogi krajowej Sandomierz – Kraków - ulica Podzamcze 70,1 dB (A)  
i natężeniu ruchu 452 pojazdów/godz., 

 ulicy Krakowskiej od 70,4 do 72,4 dB (A) i natężeniu ruchu od 380 do 400 
pojazdów/godz., 

 ciągu drogi krajowej Sandomierz – Lublin – ulica Lubelska 72,1 dB (A)  
i natężeniu ruchu 528 pojazdów/godz. 

Na drogach śródmiejskich największe przekroczenie natężenia hałasu zanotowano w ciągach 
ulic Koseły (od ulicy T. Króla do Mickiewicza), Mickiewicza (od ulicy Koseły do 
Zawichojskiej) i Zawichojskiej (od Mickiewicza do obwodnicy) i wynosiły one: 

 ulica Koseły 73,7 dB (A), przy natężeniu ruchu 604 pojazdy/godz., 

 ulica Mickiewicza od 71,3 do 73,4 dB (A), przy natężeniu ruchu od 520 do 984 
pojazdów/godz., 
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 ulica Portowa (odcinek od Lwowskiej do Retmańskiej) 70,1 dB (A) i natężeniu 
ruchu 328 pojazdów/godz., 

 ulica Zawichojska 72,9 dB (A) i natężeniu ruchu 728 pojazdów/godz. 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od 5 do 10 dB zanotowano w ciągach ulic 
Mickiewicza od ulicy Kwiatkowskiego do Koseły, ulicy Słowackiego, Armii Krajowej, 
Ożarowskiej (od Mickiewicza do Kwiatkowskiego), Różanej, 11 Listopada, Przemysłowej  
i Flisaków. 

Szczegółowe dane natężenia hałasu drogowego w Sandomierzu przedstawia mapa akustyczna 
stanowiąca Załącznik nr 2 1. 

Łączna długość ulic, na których dokonano pomiarów i na których nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnej normy natężenia hałasu wynosiła 37,53 km, co stanowiło 
53,48 %. 

Przekroczenie normy:  

 od 0,1 do 5,0 dB (A) zanotowano na odcinku 6,71 km, co stanowiło 9,57 %, 

 od 5,1 do 10,0 dB (A) zanotowano odcinku 6,84 km, co stanowiło 9,75 %, 

 powyżej 10,1 dB (A) zanotowano na odcinku 19,08 km, co stanowiło 27,2 %. 

W ostatnim czasie przeprowadzona została modernizacja i przebudowa ciągu obwodnicowego 
z węzłem Kraków oraz droga do Tarnobrzega, co przyczyniło się do poprawy płynności 
ruchu. Polepszona została nawierzchnia ciągu i poszerzono jezdnie. Przebudowano  
i unowocześniono też główny ciąg sandomierski, ulice Mickiewicza i Zawichojską co ma 
szczególne znaczenie dla poprawy akustyki w obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej. 
Dalszą poprawę klimatu akustycznego Sandomierza można osiągnąć przez zakładanie zieleni 
przydrożnej. Powinno to mieć miejsce głównie wzdłuż trasy obwodnicowej, gdzie istnieją 
warunki do wysadzeń i istnieje największa potrzeba wyciszenia hałasu. 

Hałas komunikacyjny kolejowy nie stanowi tak dużego problemu jak hałas drogowy. Szlak 
kolejowy Ostrowiec – Sandomierz – Rozwadów w większości przebiega przez tereny 
niezabudowane. Większe odcinki w terenie zabudowanym przebiegają w Sandomierzu przez 
dzielnice przemysłowe, gdzie nie ma to większego znaczenia. 

Również sam szlak kolejowy w ostatnich latach traci na intensywności na skutek złego stanu 
technicznego, zmiany struktury przewozów i ograniczenia ruchu kolejowego. Czynnikiem 
ograniczającym klimat akustyczny tego szlaku kolejowego jest dopuszczalna niska prędkość 
pojazdów (średnia 20 km/h), co ogranicza natężenia hałasu komunikacyjnego. 

2.2.10.2 Hałas przemysłowy 

Na terenie miasta hałas przemysłowy nie stanowi powszechnego problemu, choć występują 
lokalnie okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm zarówno w porze dziennej jak  
i nocnej. W 2001 r. zanotowano przekroczenia norm hałasu w porze nocnej w dwóch 
zakładach. Przekroczenia wynosiły od 1,9 dB (A) do 7,9 dB (A) i wystąpiły w Pilkington 
Polska w Sandomierzu oraz jednej kotłowni PEC w Sandomierzu. 
Przekroczenia PEC w Sandomierzu występowały tylko w czasie kampanii ciepłowniczej.  
W 2002 r. przekroczenia dopuszczalnego hałasu nie wystąpiły.  

                                                 
1 Raport o stanie środowiska woj. Świętokrzyskiego - WIOŚ Kielce 2001 r. 
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2.2.11 Odnawialne źródła energii 
Na terenie miasta nie funkcjonuje żadne źródło energii odnawialnej. 

Na terenach rolniczych miasta (obrzeża) istnieje możliwość wykorzystania zasobów 
biopaliwa w postaci słomy oraz drewna z plantacji sadowniczych. Istnieje też możliwość 
upraw rzepaku na potrzeby przemysłu paliwowego. 

Zgodnie z Założeniami Polityki Energetycznej Polski do roku 2020, energia z odnawialnych 
źródeł w skali lokalnej wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne gminy, poprawia 
zaopatrzenie w energię na terenach o słabiej rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 

Miasto sporządzając plan zaopatrzenia w energię elektryczną1, gaz, ciepło, powinno 
uwzględnić odnawialne źródła energii, występujące na swoim terenie. Źródłami 
energetycznymi na szczeblu lokalnym mogą być: biomasa, energia wodna, energia wiatru  
i energia słoneczna. 

Największymi odbiorcami energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta winno być 
mieszkalnictwo. 

Źródłem odnawialnej energii dla miasta może być biogaz z oczyszczalni ścieków, szczególnie 
po zwiększeniu jej rzeczywistej przepustowości. Biogaz powstaje z fermentacji osadów 
ściekowych i może być wykorzystany do produkcji energii cieplnej, a przy większych 
zasobach – do wytwarzania energii elektrycznej. Zasoby biogazu pozwalają obniżyć 
zapotrzebowanie zewnętrzne oczyszczalni na energię, a tym samym obniżyć koszty 
działalności. 

W zakresie energetyki wodnej brak jest wystarczających zasobów wodnych i dostatecznych 
spadków wody.  

Na terenie miasta nie ma warunków hydrogeologicznych do geotermalnego wykorzystania 
wód podziemnych. Miasto leży poza obszarami zasobowymi gorących wód podziemnych. 

Brak jest oceny możliwości wykorzystania energii wiatru na przyskarpowych obszarach 
miasta, ale nawet przy pozytywnej ocenie, uruchomienie elektrowni wiatrowych wiązałoby 
się z naruszeniem krajobrazu i jego ekspozycji. 

Energetyka słoneczna ma szanse zaistnienia na poziomie indywidualnych gospodarstw lub 
podmiotów gospodarczych. Warunki meteorologiczne pozwalają wykorzystać tę energię  
w około 80 % czasu nasłonecznienia. Cechą ujemną tej metody pozyskiwania energii jest 
sezonowość. Wykorzystanie tej energii następuje poprzez kolektory słoneczne do 
podgrzewania wody w gospodarstwach domowych, obiektach rekreacyjnych, inwentarskich, 
paszarniach, suszarniach płodów rolnych oraz podgrzewania wody technologicznej  
w przemyśle. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej udział energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie paliwowo-energetycznym powinien wynieść 7,5 % w 2010 r. i 14 % w 2020 r. 

Możliwości miasta są znacznie mniejsze, uwarunkowane mniejszymi zasobami drewna, 
nieprzydatnością zasobów wodnych dla energetyki wodnej, geotermii, energii wiatru, oraz 
wysokimi kosztami pozyskania energii słonecznej, biogazu.  

Możliwości miasta w zakresie zastąpienia energii ze źródeł naturalnych (węgla, ropy 
naftowej, gazu ziemnego), energią z paliw odnawialnych należy ocenić na 2-3 % w 2010 r.  
i 4-5 % w 2020 r. 
                                                 
1 zgodnie z ustawą prawo energetyczne Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1504 z późn. zm. 
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2.2.12 Awarie przemysłowe i inne nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska 
Na terenie Sandomierza nie ma zakładów przemysłowych stwarzających zagrożenie poważną 
awarią przemysłową. 

Zagrożenie wybuchem stwarza gazociąg wysokociśnieniowy Sandomierz - Ostrowiec. 
Nadzwyczajne zagrożenia mogą wystąpić na ruchliwych drogach krajowych, przebiegających 
przez miasto: Warszawa - Sandomierz - Kraków, Sandomierz - Jarosław, Sandomierz – 
Lipnik – Radom. Drogami tymi przewożone są niebezpieczne ładunki (paliwa, chemikalia, 
inne substancje) do i z zakładów wytwórczych i przetwórczych Sarzyny, Siarkopolu 
Tarnobrzeg, Zakładów Chemicznych - Tarnów, Rafinerii Nafty - Jedlicze i Jasło.  

Wypadki samochodowe, rozszczelnianie zbiorników, zagubienie ładunków to najczęstsze 
powody wystąpienia zagrożeń. Na terenie miasta jak również powiatu nie ma specjalistycznej 
składnicy odpadów poawaryjnych, co stwarza kolejne ogniwo zagrożenia. 

Linia kolejowa Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Przeworsk jest dopuszczona do 
przewozu ładunków niebezpiecznych, co też stwarza nadzwyczajne zagrożenie dla 
środowiska. Trasa ta służy głównie do przewozu materiałów pędnych, w mniejszym stopniu 
chemikaliów oraz gazów i siarki. Roczne limity przewozu materiałów niebezpiecznych 
wynoszą: 

 ok. 22 346 Mg chlorku winylu, 

 ok. 54 Mg amoniaku, 

 ok. 432 Mg oleum. 

Zły stan torów tej trasy zwiększa ryzyko wystąpienia nadzwyczajnej awarii, ale zmniejszenie 
szybkości przewozów ogranicza częściowo rozmiary przyszłych awarii. 

Na terenie miasta znajdują się 6 stacji paliw ciekłych, na których występuje potencjalne 
zagrożenie poważną awarią przemysłową (wybuchem). Ilość zmagazynowanych paliw nie 
kwalifikuje stacje paliw do instalacji o szczególnym zagrożeniu awarią przemysłową. 

Sandomierz znajduje się w pasie gradowym o zwiększonej częstotliwości wystąpienia 
nawałnic gradowych.  

W dolinie Wisły i Trześniówki występują zagrożenia powodziowe powstałe na skutek 
przerwania wałów lub przelania się wód przez wały. Ostatnie powodzie przyczyniły się do 
modernizacji, umocnień obwałowań Wisły oraz dopływów przepływających doliną Wisły. 
Odtworzenie uszkodzonych wałów, ich zmodernizowanie, przebudowa pompowni przyczynia 
się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W październiku 2003 r. został 
opracowany „Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla powiatu sandomierskiego”. 
Najważniejsze działania wynikające z powyższego Planu dla uzyskania pełnego 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta to: 

 podwyższenie lewego wału cofkowego rzeki Trześniówki, który znajduje się na 
terenie województwa podkarpackiego, 

 uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

 dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń 
przeciwpowodziowych oraz dokonywanie bieżącej konserwacji i wymaganych 
remontów. 

Jednym z warunków minimalizacji zagrożenia powodziowego jest zwiększenie retencji 
zbiornikowej w dorzeczu górnej Wisły, która jest zbyt mała i nie pozwala na znaczące 
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wyrównanie odpływów. Działania te winny objąć zarówno odbudowę i remonty 
zdewastowanych obiektów, jak również realizację całkowicie nowych przedsięwzięć.  
W powiecie sandomierskim lokalizacja planowanych zbiorników retencyjnych dotyczy 
głównie gmin:  

 Samborzec (zbiorniki: Koćmierzów, Jachimowice, Ryłowice, Bystrojowice, 
Krzeczkowice, Koprzywianka - na ciekach),  

 Koprzywnica (zbiornik Zbigniewice - na cieku). 

Ich realizacja wpłynie na kształtowanie zasobów wodnych głównie na terenach wiejskich,  
w tym rolniczych i leśnych jak też cennych przyrodniczo, predysponowanych do aktywizacji 
turystyki i rekreacji. 

2.2.13 Pola elektromagnetyczne 
Zgodnie z ustawą p.o.ś. pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Do promieniowania 
elektromagnetycznego nie zalicza się promieniowania świetlnego, termicznego  
i jonizującego. Ustawodawstwo w zakresie promieniowania elektromagnetycznego zalicza go 
do uciążliwości środowiskowych (zanieczyszczeń), które podlega kontroli emisji. Regulacje 
obejmują również problematykę zapobiegania emisji i obowiązek osiągania odpowiedniego 
stanu jakości środowiska. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na: 

 utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej lub co najwyżej na 
poziomie dopuszczalnym, 

 zmniejszaniu poziomów pól co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane. 

Dopuszczalne poziomy pól są określone dla dwóch rodzajów terenu: przeznaczonych do 
zabudowy mieszkaniowej i dostępnego dla ludności.  

Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych prowadzony będzie w ramach monitoringu 
państwowego środowiska. Realizatorem tego obowiązku będzie wojewoda. Do chwili 
obecnej brak jest danych o poziomach pól elektromagnetycznych zarówno w województwie 
jak i w powiecie.  

Źródłami tego promieniowania są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, 
telewizyjne i telefonii komórkowej, urządzenia radarowe, urządzenia diagnostyczne, 
terapeutyczne, różne urządzenia przemysłowe, a także domowe.  

Na terenie Sandomierza jako źródło promieniowania elektromagnetycznego występuje jedna 
stacja bazowa telefonii komórkowej. Brak jest pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych. 

2.3 Obszary ograniczonego użytkowania 
Obszar ograniczonego użytkowania, w myśl prawa ochrony środowiska1, jest obszarem 
tworzonym w drodze prawa miejscowego, na którym na zasadzie wyjątku, mogą występować 
przekroczenia standardów jakości środowiska. Obszar ograniczonego użytkowania można 
ustanowić dla obszaru leżącego poza terenem, na którym funkcjonuje instalacja. Obiektami, 
dla których mogą być ustanowione obszary ograniczonego użytkowania są wymienione w 
p.o.ś. – oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, trasa komunikacyjna, linia 
elektroenergetyczna. 
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Ustanowienie takiego obszaru jest możliwe tylko wtedy, gdy mimo zastosowania dostępnych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych nie jest możliwe dotrzymanie standardów jakości 
środowiska. Obszar ograniczonego użytkowania może utworzyć wojewoda w trybie 
rozporządzenia, lub rada powiatu w formie uchwały. 

W rozporządzeniu wojewody, lub uchwale rady powiatu określa się ograniczenia  
w korzystaniu z terenu na określone cele oraz inne zakazy bądź nakazy. 

Właścicielom terenu, na którym został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania 
przysługuje odszkodowanie z tytułu ograniczenia swobodnego dysponowania terenem. 
Odszkodowanie wypłaca jednostka, na rzecz której ustanowiono obszar ograniczonego 
użytkowania.  

Na terenie miasta funkcjonują oczyszczalnie ścieków komunalnych, które przy 
niedotrzymaniu standardów środowiska mimo zastosowania różnych rozwiązań technicznych 
mogłyby mieć ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania. Poza ZOŚ pozostałe 
oczyszczalnie są za małe, i nie prowadzą pełnej gospodarki ściekowej, stąd nie zachodzi 
potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Oczyszczalnia miejska  
o znacznie większej przepustowości jest zlokalizowana w międzywalu Wisły na otwartej 
przestrzeni i w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, a wały powodziowe 
stanowią dodatkową przeszkodę w rozprzestrzenianiu się szkodliwości. Stąd również nie 
występuje potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.  

3 Standardy jakości środowiska 
Celem polityki ekologicznej państwa jest takie gospodarowanie środowiskiem, które 
zapewnia zachowanie tego środowiska w stanie odpowiadającym potrzebom zdrowotnym  
i bytowym człowieka, również w przyszłości. Cel ten przekłada się na działalność polegającą 
na likwidacji i zapobieganiu negatywnym skutkom działalności gospodarczej oraz na 
racjonalnym wykorzystaniu zasobów: przyrody (gospodarka wodna, leśnictwo, rolnictwo), 
surowcowych i terenowych (planowanie przestrzenne). 

Sporządzanie regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska wymaga 
zdiagnozowania istniejącego stanu tego środowiska, w poszczególnych elementach. Podstawą 
do określenia stanu środowiska są standardy jakości środowiska, czyli wymagania, które 
muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego 
poszczególne elementy. 

3.1 Powietrze 
Ocenę czystości powietrza, dokonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z 2002 r.1 w dwóch aspektach: 

1. ze względu na ochronę zdrowia ludzi, opartą o pomiary stężeń tlenków azotu NO2, 
dwutlenku siarki SO2, ołowiu Pb, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu zawieszonego 
PM10 i ozonu O3,  

2. ze względu na ochronę roślin, opartą na pomiarach NO2, SO2 i O3.  

W oparciu o przeprowadzone pomiary stężeń zanieczyszczeń stanowi czystości powietrza 
przypisuje się jednią z trzech klas, od I do IIIb. W oparciu o kryteria ochrony zdrowia  

                                                 

 

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz.U Nr 87, poz. 796) 
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i ochrony roślin dokonuje się klasyfikacji ogólnej, podawanej jako klasa A, B lub C. 
Klasyfikacji dokonuję się dla aglomeracji, przy czym najmniejszą jednostką jest powiat.  

Powiat sandomierski w klasyfikacji ogólnej otrzymał klasę A ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi. Ze względu na stężenia NO2, SO2, Pb, CO, C6H6 otrzymał klasę IIIb, a ze względu na 
stężenie PM10 i O3 otrzymał klasę I. 

Ze względu na ochronę roślin, powiat w zakresie czystości powietrza uzyskał:  

 dla stężenia NO2 – klasę IIIb, (poziom zanieczyszczeń nie przekroczył dolnego 
poziomu oszacowania), 

 dla zawartości SO2 – klasę II, (poziom stężeń tego składnika przekroczył dolny próg 
oszacowania ale nie przekroczył górnego progu oszacowania),  

 dla stężenia O3 – klasę I (poziom stężeń tych zanieczyszczeń przekroczył górny próg 
oszacowania). 

Powyższe wartości odnoszą się również do terenu gminy Sandomierz. 

3.2 Wody powierzchniowe 
Ocena czystości wód powierzchniowych będzie dokonywana na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 2004 r.1 w oparciu o wskaźniki: 

 fizyczne: temperaturę, zapach, barwę, zawiesiny ogólne i odczyn, 

 tlenowe: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT Mn, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny, 

 biogenne: amoniak NH4, azot Kjeldahla, azotany NO3, azotyny NO2, fosforany PO4, 
fosfor ogólny P, 

 zasolenia: przewodność, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna, siarczany SO4, 
chlorki Cl, wapń Ca, magnez Mg, fluorki F, 

 metali: arsen As, bar Ba, bor B, chrom ogólny Cr, chrom VI, cynk Zn, glin Al, kadm 
Cd, mangan Mn, miedź Cu, nikiel Ni, ołów Pb, rtęć Hg, selen Se, żelazo Fe, 

 zanieczyszczeń przemysłowych: cyjanki wolne CN, fenole, pestycydy, substancje 
powierzchniowo czynne anionowe, oleje mineralne, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne WWA, 

 biologiczne: absorbowość, makrobezkręgowce, chlorofil „a”, 

 mikrobiologiczne: liczba bakterii typu kałowego, liczba bakterii grupy coli. 

Na podstawie powyższych wskaźników, wodzie powierzchniowej nadaje się jedną z klas: 

 klasa I – woda bardzo dobra, 

 klasa II – woda dobra, 

 klasa III – woda zadawalająca,  

 klasa IV – woda niezadawalająca,  

 klasa V – woda zła. 

                                                 

 

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
 i prezentacji stanu tych wód.(Dz.U. nr 32 poz.284) 
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3.3 Wody podziemne 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki określone 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2004 r. (patrz wyżej pkt 3.2): 

 fizyczne i tlenowe: temperaturę, tlen rozpuszczony, 

 chemiczne: przewodność, odczyn, amoniak, azotany, azotyny, fosforany, fluorki, 
chlorki, cyjanki wolne, wodorowęglany, siarczany, krzemionka, metale: sód, potas, 
wapń, magnez, żelazo, arsen, bor, chrom, cynk, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, 
rtęć, ołów, fenole, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne anionowe, oleje 
mineralne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

W oparciu o powyższe wskaźniki ocenia się jakość wód podziemnych, przypisując im jedną  
z klas:  

 I – wody bardzo dobre,  

 II – wody dobre,  

 III – wody zadawalającej jakości,  

 IV – wody niezadawalającej jakości,  

 V – wody złe. 

Według dotychczasowych zasad klasyfikacji wód podziemnych, wody podziemne ujęcia 
Romanówka otrzymały klasę Ib1 (odpowiada normie). 

4 Tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego 
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego mają swoje źródła w działalności człowieka. 
Zagrożenia pochodzenia naturalnego (wichury, nawalne opady, gradobicia, powodzie) nie 
występują z częstotliwością, wymagającą podjęcia specjalnych działań zapobiegawczych. Do 
zjawisk przyrodniczych mogących mieć wpływ na środowisko, na terenie miasta zalicza się 
charakterystyczne zjawiska inwersji termicznej, związane z zaleganiami zimnego  
i wilgotnego powietrza w licznych zagłębieniach i wąwozach. Zjawisku temu z reguły 
towarzyszą długotrwałe mgły, a czasami lokalne, znaczniejsze spadki temperatury. 

Największym zagrożeniem dla jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń przemysłowych  
i komunalnych, powstałych ze spalania paliw, głównie węglowych. Na jakość powietrza  
w Sandomierzu bardzo znaczący wpływ mają emisje napływające z sąsiednich ośrodków 
przemysłowych: Staszowa, Ożarowa, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Połańca. Emisje pyłów  
i gazów z przemysłu lokalnego mają tendencję malejącą, co jest efektem zmian paliw  
w energetyce ciepłowniczej, na bardziej przyjazne środowisku (zmiana paliwa węglowego na 
gaz w kotłowniach miejskich i zakładach produkcyjnych). 

Bardzo istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza są paleniska domowe, w których 
spala się gorsze gatunki węgla oraz nierzadko odpady. Powoduje to wzrost stężeń dwutlenku 
siarki, pyłów oraz dioksyn i furanów (PCDD i PCDF). Z powodów ekonomicznych tendencje 
te mogą się utrzymywać w najbliższych latach. Spada również zainteresowanie ciepłem 
dostarczanym ze zmodernizowanych ciepłowni miejskich, jak i większym wykorzystaniem 
gazu do celów grzewczych.  

Znaczącym w mieście zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, szczególnie części 
prawobrzeżnej są ścieki komunalne i przemysłowe. Nierównomierność rozwoju sieci 
                                                 
1 Raport o stanie środowiska dla województwa świętokrzyskiego w 2002 r. – WIOŚ Kielce 2003 r. 
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wodociągowej i kanalizacyjnej sprawia, że nieoczyszczone ścieki są odprowadzane do wód 
powierzchniowych i do ziemi, powodując niekorzystne zmiany w środowisku wodnym  
i glebowym, pogarszając jakość wód podziemnych, szczególnie zasilanych drogą infiltracji 
wód powierzchniowych. Duża wolna moc przerobowa oczyszczalni ścieków komunalnych, 
oraz oczyszczalni lokalnych, a także budowane obecnie sieci kanalizacyjne  
w części prawobrzeżnej w najbliższych latach powinny w bardzo znacznym stopniu 
ograniczyć zanieczyszczanie środowiska ściekami komunalnymi i przemysłowymi. 
Niedostateczne oczyszczanie ścieków przemysłowych oraz wód burzowych z dróg o dużym 
natężeniu i placów postojowych, skąd pochodzą znaczące ilości zanieczyszczeń 
ropopochodnych, przyczynia się do utrzymywania złej jakości wód Wisły oraz Trześniówki, 
choć większość zanieczyszczeń w tych rzekach pochodzi spoza terenu miasta. 

Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze wywierają odpady, porzucane na 
dzikich wysypiskach. Bieżące likwidowanie tych wysypisk, rozwijanie selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych, egzekwowanie obowiązku oddawania posiadanych odpadów 
firmom posiadającym wymagane zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów, zorganizowanie 
i wdrożenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu agd i rtv powinno 
przyczynić się do eliminowania zagrożeń środowiska odpadami. 

Niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym obserwuje się na terenach o znacznych 
nachyleniach. Erozja wodna, rzadziej wietrzna zboczy i skarp wąwozów, jarów i parowów, 
powodują zmiany siedlisk, składu gleb, nawodnienia. Ograniczenie tych niekorzystnych 
tendencji można osiągnąć na drodze zadrzewień i zakrzewień skarp, zboczy, urządzanie 
zadrzewień śródpolnych. 

Intensywne uprawy ogrodnicze, upraszczanie agrocenoz, powodują również niekorzystne 
zmiany środowiska przyrodniczego. Na obszarach sadowniczych oraz ogrodniczych 
zagrożeniem są pozostałości środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Ograniczać te 
zagrożenia można poprzez stosowanie dobrych praktyk rolniczych. 

W zakresie ochrony przyrody obserwuje się zanik cennych siedlisk przyrodniczych, 
szczególnie podmokłych. Spowodowane to jest zmianą stosunków wodnych, stopniowym 
osuszaniem, a w konsekwencji powoduje to zanik ekosystemów hydrogenicznych. 
Intensywna gospodarka rolna na terenach zielonych, zagraża łąkom i zbiorowiskom 
kserotermicznym. Siedliska te są nadmiernie zmieniane na grunty orne, upraszczane struktury 
przestrzeni rolniczej, usuwane są zadrzewienia i zakrzewienia. Likwidowane są oczka wodne, 
zagłębienie bezodpływowe, co powoduje nadmierne uproszczenie agrocenoz. 

5 Podstawowe kierunki i zakres działań w ochronie środowiska 

5.1 Edukacja ekologiczna 
Integralną częścią wszystkich działań w zakresie ochrony środowiska jest edukacja 
ekologiczna. Główne cele edukacji ekologicznej zostały określone w Narodowej Strategii 
Edukacji Ekologicznej – Warszawa 2001 r., która opierając się na promowaniu edukacji na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, winna realizować następujące cele: 

1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa 
wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi  
i ekologicznymi. 

2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
dla poprawy stanu środowiska. 
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3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań 
jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakości środowiska. 

Realizacja wyżej wymienionych celów wymaga: 

1. Uznania, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji 
Polityki Ekologicznej Państwa. 

2. Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia 
społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne. 

3. Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska 
przyrodniczego i edukacji ekologicznej. 

4. Stworzenie warunków do wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływanie 
na podejmowane decyzje, 

5. Uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany 
konsumpcyjnego modelu społeczeństwa. 

Dotychczas program działań edukacyjnych na terenie Sandomierza był realizowany  
w głównej mierze poprzez WODR Oddział Sandomierz. Ośrodek prowadzi działalność 
edukacyjną w zakresie ochrony środowiska na terenie Sandomierza jak również powiatów: 
sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego. 

Działania te były realizowane zgodnie z celami statutowymi WODR, tj.: 

 przestawianie gospodarstw na produkcję metodami ekologicznymi, 

 przygotowanie gospodarstw ekologicznych do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie  
z wymogami Unii Europejskiej, 

 wspieranie organizacji lokalnych i władz samorządowych w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska, 

 przygotowanie gospodarstw do realizacji programów rolno-środowiskowych, 

 poprawa opłacalności produkcji gospodarstw ekologicznych. 

Do zakresu działalności WODR należy ponadto wdrażanie nowych technologii w zakresie: 

 stosowania proekologicznych technologii produkcji, 

 rozwoju alternatywnej produkcji roślinnej na potrzeby przemysłowe. 

Propagowanie wiedzy o środowisku naturalnym jest realizowane m.in. poprzez 
organizowanie szkoleń, pokazów, prelekcji i wycieczek (promowanie nowych ekologicznych 
technologii chowu zwierząt i uprawy roślin). Ośrodek prowadzi działalność doradczą  
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, podstaw przedsiębiorczości i dostosowania 
produkcji rolnej do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz doradztwo 
związane z organizacją grup producenckich.  

W 2003 r. WODR zrealizował 3 programy dotyczące problematyki ochrony środowiska, tj.: 

 przygotowanie gospodarstw rolnych do realizacji programów rolno-środowiskowych, 

 wspieranie organizacji lokalnych i władz samorządowych w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska, 

 propagowanie wśród rolników integrowanej ochrony roślin. 
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Przewidywane są szkolenia w zakresie programu „Aktywizacja środowisk wiejskich” 
przybliżające tematykę z zakresu: agroturystyki, małej gastronomii, przetwórstwa domowego, 
organizacji imprez okolicznościowych, rękodzielnictwa. Ponadto realizowany będzie program 
„Kultywowanie tradycji regionalnych”. WODR wspólnie ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą  
w Kielcach, samorządami powiatowymi i gminnymi jest organizatorem, dorocznych 
konkursów „Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku”. 

Również Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki prowadzi (od 1995 r.)  
w szkołach podstawowych Sandomierza edukację ekologiczną. Realizowany jest m.in. 
program „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”. Program objęty jest patronatem Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu 
uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzą obserwacje dotyczące: monitoringu wody, 
powietrza, odpadów oraz obiektów przyrodniczych. 

Obecnie działania te, które z uwagi na swój ustawiczny charakter winny być realizowane  
w sposób permanentny, należy zintensyfikować. Proponuje się opracowanie spójnego 
„Programu Edukacji Ekologicznej dla Sandomierza” i poprzez jego wdrożenie, 
przeprowadzenie kampanii edukacyjnych przygotowanych dla poszczególnych grup 
wiekowych i społecznych takich jak: 

 dzieci, 

 dorośli, 

 nauczyciele, 

 osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące ochrony środowiska, 

 kadra techniczna biorąca udział w realizacji zarządzania środowiskiem. 

Edukacja ekologiczna winna być realizowana przez: 

 wprowadzanie elementów ekologii w programach szkolnych wszystkich szczebli 
nauczania, 

 organizowanie konkursów, hepeningów, festynów związanych z ochroną środowiska, 
propagowaniem zdrowej żywności, rozwoju agroturystyki, 

 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony środowiska, prowadzenia produkcji rolnej, 
sadowniczej, warzywniczej w sposób nie powodujący pogorszenia stanu środowiska  
i eliminujący istniejące zagrożenia, 

 prowadzenie szkoleń z zakresu dobrej praktyki rolniczej, 

 organizowanie wycieczek dla młodzieży i dzieci do zakładów gospodarki komunalnej, 
realizujących ochronę środowiska (sortowanie, kompostowanie, składowanie, 
oczyszczanie ścieków, kotłownie), 

 popularyzowanie w środkach masowego przekazu programów ochrony środowiska, 
realizowanych zadań inwestycyjnych prowadzących do poprawy stanu środowiska 
oraz przedstawianie ocen stanu środowiska, 

 udostępnianie wiedzy, ocen, wyników badań stanu środowiska na stronach 
internetowych urzędu miasta, 

 propagowanie cennych walorów przyrodniczych i sposobów ochrony tych zasobów. 
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Przy realizacji edukacji ekologicznej rozróżnia się jej dwa rodzaje: 

 formalną, obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich 
szczeblach kształcenia, 

 nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana 
wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się 
poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek. 

W ramach formalnej edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie miasta proponuje się 
zastosowanie różnorodnych form przekazu wiedzy, do których należą m.in.: 

 materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, 
powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe 
rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy 
nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). 
Broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych 
środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do 
odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz, 

 audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów 
wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne  
o tematyce ekologicznej, 

 imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy 
specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje, festyny, konkursy 
plastyczne i fotograficzne. 

Wszystkie z powyższych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór odpowiedniej 
formy przekazu będzie kompromisem między przydatnością, a możliwościami finansowymi 
organizatorów.  

Dlatego też proponuje się łączenie różnych form przekazu, np. na festynach czy imprezach 
plenerowych można oprócz występów artystycznych czy referatów przedstawić krótkie filmy 
czy zorganizować wystawy plakatu lub fotografii rysunków młodszych dzieci. Duże imprezy 
promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur. Ważną rolę  
w procesie edukacji spełniają również modele postępowania, które przemawiają do wyobraźni 
odbiorców.  

Prowadzona w sposób ciągły edukacja ekologiczna, zintegrowana z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych środków i metod skierowana będzie do wszystkich kręgów 
społeczeństwa i grup społecznych, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  
i młodzieży. 

5.2 Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do zachowania i poprawy 
standardów jakości środowiska 

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i poprawa jakości środowiska są nadrzędnymi 
celami polityki ekologicznej państwa. Cele te wyznacza dokument „II Polityka Ekologiczna 
Państwa”.  

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego, uwzględniając 
rzeczywisty stan środowiska w województwie, standardy jakości i specyficzne cechy regionu, 
określa strategię realizacji celów krajowych w regionie. Dla określenia celów i zadań  
w zakresie lokalnym, wynikających z celów przyjętych w skali kraju, województwa  
i powiatu, należy uwzględnić specyficzne w gminie cechy i potrzeby środowiska, wynikające 
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z konkretnego stanu i zagrożeń jego poszczególnych elementów, a także z planów rozwoju 
społecznego i gospodarczego. 

Przyjęte dla gminy cele społeczne i gospodarcze, związane z rozwojem rolnictwa  
i infrastruktury związanej z powstającym przechowalnictwem produktów rolnych  
i sadowniczych, rozwojem turystyki i agroturystyki oraz tworzeniem przyjaznej infrastruktury 
dla jego mieszkańców, zostały określone w sposób następujący: 

 wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki w oparciu o urozmaicony krajobraz  
o bogatej rzeźbie terenu, zabytki materialne i historyczne oraz kulturowe miasta,  

 intensyfikacja rozwoju rolnictwa, ekologicznego sadownictwa i warzywnictwa oraz 
zbytu płodów rolnych w oparciu o żyzne gleby i wysoką kulturę rolną. 

Dla osiągnięcia tych celów należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą gospodarkę tymi 
zasobami z tendencją do podwyższenia standardów jakości środowiska, w szczególności  
w odniesieniu do jakości wód, powietrza i powierzchni ziemi. Wymaga to:  

 dalszej redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zmianę paliw  
w mieszkalnictwie, (zastąpienie paliw stałych olejem opałowym, gazem ziemnym lub 
biomasą w kotłowniach osiedlowych) jak i w zabudowie podmiejskiej (zastąpienie 
węgla drewnem, słomą, gazem ziemnym), 

 niezbędnego uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w celu likwidacji uwolnień 
zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w postaci odpadów, jak i substancji 
uwalnianych przez odpady, 

 redukcji zanieczyszczeń w ściekach poprzez rozbudowę kanalizacji i budowę 
podczyszczalni ścieków burzowych. 

Stan środowiska w mieście mieści się w krajowych średnich standardach jakości. Cele 
programu ochrony środowiska dla tego obszaru koncentrować się powinny zatem na 
zachowaniu i podwyższeniu jakości środowiska, w szczególności w zakresie poprawy 
czystości wód, zachowaniu stanu przyrody, zmniejszeniu niskiej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i uszczelnieniu systemów gospodarki odpadami. 

II Polityka Ekologiczna Państwa wyznacza, w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych, zmniejszenie zużycia surowców nieodnawialnych poprzez redukcję ilości 
odpadów w wyniku wprowadzania technologii niskoodpadowych, a także poprzez odzysk 
składników z wytwarzanych odpadów. Racjonalnemu użytkowaniu zasobów naturalnych 
służyć ma nowa strategia ochrony wód, polegająca na przywróceniu jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych do stanu wynikającego z planowanego sposobu ich 
użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi. Wody podziemne 
powinny być użytkowane wyłącznie do potrzeb ludności jako woda pitna i do celów 
przemysłu spożywczego, natomiast dla potrzeb rolnictwa, przemysłu, będą użytkowane wody 
powierzchniowe lub podziemne, gorszej jakości, poddawane odpowiedniemu oczyszczaniu 
przed i po zastosowaniu. 

W okresie do 2010 r. powinna nastąpić całkowita likwidacja zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych z zakładów przemysłowych oraz redukcja ładunku zanieczyszczeń –  
w stosunku do stanu z 1990 r. - o 50 % w ściekach przemysłowych, o 30 % w ściekach 
komunalnych z osiedli wiejskich i o 30 % ze spływu powierzchniowego w rolnictwie.  

Jednocześnie nastąpić powinno zmniejszenie zużycia wody do celów przemysłowych o 50 % 
(w przeliczeniu na wartość produkcji sprzedanej).  
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Obniżenie zużycia energii do 2010 r. o 25 % na jednostkę PKB, a o 50 % do 2025 r.  
(w stosunku do 2000 r.), ma zapewnić osiągnięcie planowanych w skali UE wskaźników 
zmniejszenia surowców energetycznych. Efekt ten zostanie pogłębiony poprzez zwiększenie 
w produkcji energii udziału energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatru, energia 
słoneczna, spalanie biomasy), co najmniej dwukrotnie w roku 2010 w stosunku do roku 2000. 
Jako cele średniookresowe – do 2010 r. – II Polityka Ekologiczna wymienia realizację zadań 
związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wprowadzonych do 
wojewódzkich i powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, wojewódzkich  
i gminnych planów energetycznych i planów zagospodarowania przestrzennego. 

W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cele ekologiczne określają konwencje  
i porozumienia międzynarodowe, których Polska jest uczestnikiem, lub przygotowuje się do 
uczestnictwa. Do 2010 r. należy zmniejszyć emisję: pyłów średnio o 75 %, dwutlenku siarki  
o 56 %, tlenków azotu o 31 %, lotnych związków organicznych o 4 % (poza metanem), 
amoniaku o 8 %1. Konieczne będzie ograniczenie emisji toksycznych metali ciężkich (rtęci, 
ołowiu, kadmu), trwałych zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, WWA, dioksyny  
i furany, PCB), co z kolei będzie wymagało wycofania z użytkowania do 2005 r. benzyny 
ołowiowej, ograniczania lub wycofania z użytkowania wyrobów i urządzeń zawierających 
metale ciężkie, PCB, substancje niszczące warstwę ozonową. W latach 2008 - 2012 należy 
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do wielkości nie przekraczającej 94 % tej emisji  
w 1988 r. 

5.3 Cele ekologiczne na lata 2004 – 2010 

5.3.1 Zachowanie różnorodności biologicznej  
Celem generalnym strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, a także strategii 
rozwoju powiatu jest „wzrost atrakcyjności obszaru dla rozwoju społecznego  
i gospodarczego”, zaś jednym z celów priorytetowych, warunkujących jego osiągnięcie jest 
“ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody...”. Głównym celem polityki miasta 
jest „osiągnięcie harmonijnego, trwale zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego, 
który godziłby efektywne wykorzystanie zasobów gospodarczych, głównie wysokiej jakości 
gleb ze stopniowym wdrażaniem zasad ekorozwoju oraz ochrona walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych.” Główne cele odnoszące się do ochrony środowiska  
na terenie Sandomierza są następujące: 

 ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

 dalszy rozwój systemu odnowy zasobów przyrody, 

 uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych poprzez budowę  
i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi realizowane w układzie 
zlewniowym. 

Diagnoza 

Obecny stan różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie miasta jest wypadkową 
oddziaływań antropogenicznych i naturalnych procesów przyrodniczych, przy czym to 
głównie działania gospodarcze kształtują stan środowiska i przyrody tego terenu. Istotne 
negatywne skutki tych oddziaływań w ciągu wielu lat uwarunkowane są przez następujące 
czynniki: 

                                                 
1 w stosunku do stanu w 1990 r. 
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 intensyfikacja i chemizacja rolnictwa, 

 niedostatki w zarządzaniu przestrzenią oraz w zarządzaniu środowiskiem, 

 całkowite odlesienie,  

 zmiany warunków hydrogeologicznych w dolinach rzecznych i na torfowiskach, 

 zanieczyszczenia środowiska (głównie wód): zrzut nieoczyszczonych  
i niedoczyszczonych ścieków, w tym włączanie urządzeń kanalizacji sanitarnej do 
sieci burzowej. 

Dewastacja zasobów przyrody wynika z upraszczania i skracania biegu dolin i wąwozów, 
osuszania terenów podmokłych i odprowadzania ścieków nieoczyszczonych, a także 
nadmiernego usuwania drzew i krzewów. 

Szczególnie uciążliwą formą antropopresji jest zajmowanie pod zabudowę terenów  
o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Istotnym zagrożeniem dla przyrody 
obszarów planowanych do ochrony jest brak odpowiednich zapisów w planowaniu 
przestrzennym, które skutkują nie zachowywaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego osiedli, w tym rozpraszanie zabudowy, wyprowadzanie zabudowy na 
odległości większe niż 300 m od istniejących zabudowań, zajmowanie terenów pod budowę 
w dolinach i wąwozach, budowa obiektów architektonicznie kolidujących z krajobrazem. 

Poprawa w zakresie ochrony różnorodności biologicznej wymaga wzmocnienia roli obszarów 
chronionych w systemie planowania przestrzennego. Utrzymanie dotychczasowego  
i sukcesywne przywracanie pożądanego stanu różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
wymaga zwiększenia skuteczności wszystkich działań i narzędzi wzmacniających 
różnorodność biologiczną i krajobrazową, szczególnie skuteczności narzędzi planistycznych 
(plan zagospodarowania przestrzennego) jako narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu oraz 
kształtowania ładu przestrzennego. Należy wprowadzić zakaz dokonywania zmian stosunków 
wodnych, osuszania bagien i gruntów podmokłych oraz likwidacji oczek wodnych  
i pozostałości starorzecza. 

Niezbędna jest też likwidacja obszarów konfliktowych, wzrost społecznej świadomości 
ekologicznej oraz uzyskanie społecznej akceptacji dla niezbędnych działań. Ważnym 
elementem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i stosowania dobrej praktyki rolniczej.  

Kierunki działań 
 zwiększenie skuteczności narzędzi planistycznych (plan zagospodarowania 

przestrzennego) jako narzędzia ochrony gleb rolniczych, przyrody i krajobrazu, 

 przeciwdziałanie erozji gleb, 

 zwiększenie powierzchni terenów objętych ochroną prawną oraz poprawa ciągłości  
i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych w granicach miasta i na 
styku z sąsiednimi gminami, 

 wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie miasta, 

 wspieranie rolnictwa ekologicznego, w tym zwłaszcza wspieranie zachowania 
tradycyjnych praktyk rolniczych na terenach przyrodniczo cennych w celu utrzymania 
urozmaiconego krajobrazu rolniczego, 

 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie korzyści  
z zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

 
EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 

- 81 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

Wyznaczone kierunki działań będą osiągnięte na drodze realizacji poniższych działań: 

Zwiększenie skuteczności narzędzi planistycznych (plan zagospodarowania 
przestrzennego) jako narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu. 
Nastąpić to winno poprzez: 

 przegląd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium 
zagospodarowania przestrzennego, pod kątem zabezpieczenia obszarów i gleb 
chronionych przed niewłaściwym inwestowaniem przez ewentualne wprowadzenie 
odpowiednich zapisów (dot. zajmowania terenów pod zabudowę, nie rozpraszania 
zabudowy, ograniczenia eksploatacji surowców naturalnych, lokalizowania obiektów 
w pasie zalewowym, 
 analizę trybu opiniowania wniosków o wydawanie pozwoleń wodno-prawnych pod 

kątem możliwości wprowadzenia przyrodniczej oceny przedsięwzięć zmieniających 
ilościowo lub jakościowo stosunki wodne obszaru, 
 opracowanie przeglądu planowanych terenów chronionych, co do których istnieje 

potrzeba wnioskowania o uwzględnienie ich w planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie miasta 
Nastąpić to winno poprzez:  

 przeprowadzenie inwentaryzacji siedlisk gatunków zagrożonych i cennych na terenie 
miasta i przygotowanie planów ich ochrony, 
 określenie potrzeb w zakresie renaturyzacji zniszczonych ekosystemów i siedlisk 

przyrodniczych, szczególnie wodno-błotnych, i w zakresie obudowy biologicznej 
cieków (Trześniówka i Atramentówka), 
 wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych ukierunkowanych na 

wyeliminowanie wypalania łąk i przydroży na terenie miasta. 
Zachowanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego na terenie miasta 
Ten kierunek działań jest ściśle związany z ochroną i racjonalną gospodarką zasobami 
naturalnymi lasów i rzek oraz z zachowaniem różnorodności biologicznej w krajobrazie  
z dominującym typem małych i średnich gospodarstw o tradycyjnym sposobie 
gospodarowania. Produkty takich gospodarstw powinny być uznawana za „ekologiczne”,  
z uwagi na znikomą ilość stosowanych chemicznych środków plonotwórczych i korzystne 
warunki czystego środowiska gminy. Utrzymanie tradycyjnych technik rolniczych jest 
szczególnie ważne dla zachowania wielu cennych ekosystemów otwartych np. łąk  
i międzywala Wisły, stanowiących siedliska awifauny i stanowi istotny czynnik ochrony 
czynnej i restytucji siedlisk zagrożonych. 

Zadania  
1. Poszukiwanie możliwości i programów wspierania, w tym środków UE, tradycyjnego 

rolnictwa drobnotowarowego. 
2. Promowanie produktów rolniczych pochodzących z gospodarstw o tradycyjnym typie 

gospodarowania jako produktów ekologicznych. 
3. Opracowanie programu wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w mieście, 

a szczególnie tam, gdzie dotychczas brak form tej działalności. 
4. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie jego roli  

w ochronie przyrody jako elementu środowiska. 
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5. Wdrażanie działań w zakresie wzrostu świadomości zagadnień różnorodności 
biologicznej i ich roli w rozwoju miasta. 

5.3.2 Ochrona wód 
Ochrona wód powierzchniowych na terenie Sandomierza wymaga poprawy w zakresie 
gospodarki ściekowej poprzez: 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wyrównanie dysproporcji między długością sieci 
wodociągowej, a kanalizacyjnej szczególnie w części prawobrzeżnej, 

 likwidację niezorganizowanych zrzutów, 

 budowę podczyszczalni i rozbudowę kanalizacji burzowej, 

 modernizację i rozbudowę systemu zagospodarowania osadów ściekowych dla 
potrzeb oczyszczalni gminnych i lokalnych. 

Potrzeby w tym zakresie przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 33.  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sandomierzu  
Projektowana długość 
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1 33,38 7,12 62,0 102,5 14 000 1 780 24 000 39 780 

Tabela 34.  Modernizacja systemu zagospodarowania osadów ściekowych  
w oczyszczalni ścieków ZOŚ 

Lp. Lokalizacja 
Przerób  

Mg/r 
Lata realizacji Nakłady  

tys. zł 

1 Sandomierz  
ul.Przemysłowa 9 

    800 * 2006-2007  

* w przeliczeniu na suchą masę        

5.3.3 Zmniejszanie energochłonności i wodochłonności gospodarki 
Jednym z podstawowych celów polityki ekologicznej państwa jest zmniejszanie 
energochłonności i wodochłonności gospodarki, zarówno w procesach wytwórczych jak i w 
świadczeniu usług oraz w gospodarce rolnej i gospodarstwach domowych. Polityka 
ekologiczna państwa przewiduje do roku 2010 spadek zużycia energii w przeliczeniu na 
jednostkę krajowego produktu o 25 % w stosunku do 2000 r. i o 50 % zmniejszenie zużycia 
wody w tym samym okresie. 

Energochłonność i wodochłonność w 2003 r. na jednostkę produkcji głównych zakładów 
przemysłowych Sandomierza podaje poniższa tabela.  

 
EKO-Projekt Spółka jawna – Ostrowiec Świętokrzyski 

- 83 -



Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz 

Tabela 35.  Energochłonność i wodochłonność na jednostkę produkcji wybranych 
zakładów wytwórczych Sandomierza w 2003 r.1 

Lp. Nazwa zakładu Energochłonność Wodochłonność 

1. PEC Sandomierz                 7,00 kWh/GJ 0,03 m3/GJ 

2. Mleczarnia „Mleko” 78 kWh/ 1000 l     2,19 m3/1000 l 

3. Dosche Poland                    40 kWh/Mg     0,25 m3/Mg 

4. Pilkington Automotive          5,06 kWh/m2     3,15 l/m2

Realizacja tego celu będzie wymagała zaangażowania instytucji publicznych, przedsiębiorstw 
i obywateli w działania w zakresie wprowadzania i upowszechniania wysoce 
energooszczędnych i wodooszczędnych technologii i wyrobów. 

Zasadnicze kierunki działań w celu dalszego zmniejszania jednostkowego zużycia energii we 
wszystkich dziedzinach sfery produkcji, świadczenia usług i konsumpcji będą polegały na:  

 szerokim wprowadzaniu wysoce energooszczędnych i wodooszczędnych technologii  
i urządzeń w tych dziedzinach produkcji i usług, których aktywność zostanie 
utrzymana lub będzie wzrastać, a także szerokim wprowadzaniu takich technologii  
i urządzeń do stosowania w gospodarstwach domowych, instytucjach publicznych  
i obiektach użyteczności publicznej, 

 zmniejszeniu strat energii, zwłaszcza energii cieplnej, wody, w systemach 
przesyłowych, poprawie parametrów energetycznych budynków oraz dalszym 
podnoszeniu sprawności wytwarzania energii i tym samym dalszej poprawie relacji 
pomiędzy ilością wytwarzanej energii finalnej oraz ilością zużywanej energii 
pierwotnej. 

Działaniom w zakresie zmniejszania energochłonności musi towarzyszyć kontynuowanie 
przedsięwzięć zmieniających sposób zaspokajania istniejących potrzeb energetycznych, 
przede wszystkim strukturę wykorzystania nośników energii.  

Przedsięwzięcia te powinny zmierzać w kierunku:  

 dalszego zwiększania udziału energii elektrycznej w ogólnym zużyciu energii finalnej 
(a zmniejszania finalnego zużycia energii pochodzącej bezpośrednio ze spalania 
paliw), 

 zwiększania udziału w produkcji energii gazu i ropy naftowej (w miejsce węgla),  

 wzrostu udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej energetycznych nośników 
odnawialnych (energia wody i wiatru, energia słoneczna, energia z biomasy) oraz 
pochodzącej z odpadów. 

 

Cel nadrzędny 

Zrównoważone i racjonalne gospodarowanie energią w gminie 

Cele szczegółowe i zadania 
1. Racjonalizacja wykorzystania energii w mieście: 

1.1. Opracowanie i uchwalenie gminnego planu energetycznego. 

                                                 
1 dane wg ankiet  
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1.2. Dokonanie przeglądu budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w celu 
oceny możliwości przeprowadzenia działań modernizacyjnych (ocieplenia, 
wymiana lub naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie sieci 
wewnętrznej centralnego ogrzewania). 

1.3. Wykonanie działań modernizacyjnych w obiektach i budynkach użyteczności 
publicznej. 

1.4. Oszacowanie możliwości przyłączenia do sieci c.o. nowych odbiorców. 

2. Zmniejszenie energochłonności procesów wytwórczych, świadczenia usług oraz 
konsumpcji: 

2.1. Dokonanie przeglądu obiektów i budynków użyteczności publicznej znajdujących 
się na terenie miasta w celu oceny możliwości zastosowania w nich 
energooszczędnych urządzeń i oświetlenia. 

2.2. Wykonanie modernizacji w obiektach i budynkach użyteczności publicznej w celu 
uzyskania oszczędności energii.  

2.3. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

2.4. Dokonanie przeglądu źródeł ciepła mającego na celu ocenę możliwości ich 
modernizacji. 

5.3.4 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym gminy 
jest istotnym elementem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie 
istniejących w gminie zasobów energii odnawialnej i zwiększanie ich potencjału sprzyja 
oszczędzaniu zasobów nieodnawialnych i wspomaga działania na rzecz poprawy warunków 
życia mieszkańców gminy. Ułatwia także osiągnięcie założonych celów w zakresie obniżenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza i ogranicza szkody w środowisku związane ze spalaniem 
paliw kopalnych. 

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii może stać się czynnikiem pobudzającym 
rozwój gminy przez: 

 uzyskanie oszczędności w wydatkach na energię odbiorców końcowych, 

 zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne 
przez likwidację niskiej emisji z kotłów węglowych małej i średniej mocy, 

 tworzenie proekologicznego wizerunku miasta. 

Do podstawowych działań w zakresie rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
powinny należeć:  

 rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, 

 popularyzacja i wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych i finansowych, 

 co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do 
roku 2000, 

 wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych planów 
energetycznych oraz do planów zagospodarowania przestrzennego, 

 wtórne wykorzystanie energii cieplnej z procesów produkcyjnych. 
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Cel nadrzędny 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie  
paliwowo-energetycznym gminy 

Cele szczegółowe i zadania 
1. Wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych programów 

ochrony środowiska i gminnych planów energetycznych oraz do planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
1.1. Opracowanie i uchwalenie gminnego planu energetycznego. 

1.2. Wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych 
programów ochrony środowiska.  

2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym 
gminy o 50 % w stosunku do 2000 r.  

2.1. Oszacowanie zasobów odnawialnych źródeł energii w gminie. 

2.2. Wyznaczenie i uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 
obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury energetycznej opartej na 
źródłach odnawialnych. 

2.3. Instalacja w obiektach i budynkach użyteczności publicznej kotłowni na paliwa 
„przyjazne” środowisku. 

2.4. Budowa instalacji odzysku energii cieplnej z procesów produkcyjnej (produkcja 
energii skojarzonej). 

3. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii  
w gospodarstwach indywidualnych. 
3.1. Prowadzenie akcji uświadamiających korzyści z wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, a także informujących o możliwościach skorzystania z pomocy 
finansowej oraz technicznej. 

3.2. Stworzenie systemu zachęt do budowy i modernizacji kotłowni wykorzystujących 
paliwa „przyjazne” środowisku. 

3.3. Rozbudowa sieci gazowej na terenach peryferyjnych miasta i przyłączanie 
nowych odbiorców. 

5.3.5 Ochrona powietrza 
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest jednym z ważniejszych kierunków działań 
w ochronie środowiska. Polityka państwa w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami charakteryzuje się:  

 promowaniem zasady ograniczania zanieczyszczeń u źródła, poprzez zmiany 
nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej), 
stosowanie czystszych surowców i technologii, instalowanie i modernizowanie 
istniejących urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń oraz minimalizację zużycia 
energii i surowców, 

 normowaniem emisji zanieczyszczeń z przemysłu, energetyki cieplnej i transportu, 

 wprowadzaniem norm produktowych. 

Podstawowymi działaniami w zakresie ochrony powietrza powinno być:  
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 ograniczenie emisji do powietrza pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych 
związków organicznych, 

 ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm) 
i trwałych zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, benzo(a)piren i dioksyny), 

 wycofanie z użytkowania benzyny ołowiowej oraz dostosowanie wymagania 
dotyczącego benzyn i oleju napędowego do norm europejskich, 

 zintensyfikowanie procesu eliminowania i ograniczania użytkowania wyrobów  
i urządzeń zawierających rtęć, ołów, kadm i PCB oraz substancji niszczących warstwę 
ozonową,  

 przebudowa modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności 
energetycznej i surowcowej, szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza przez wszystkie podstawowe 
rodzaje źródeł, 

 wprowadzanie nowoczesnych technologii, modernizowanie procesów 
technologicznych, hermetyzację w zakładach emitujących zanieczyszczenia, szersze 
wprowadzanie farb i lakierów na bazie wody, wprowadzanie technologii  mniej 
szkodliwych i substancji o niższej lotności i toksyczności. 

 

Cel nadrzędny 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza na obszarze miasta 
Cele szczegółowe i zadania 

1. Ograniczenie niskiej emisji z gospodarstw domowych i obiektów komunalnych. 

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez zakłady produkcyjne  
i usługowe. Osiągnięcie założonych celów w zakresie ochrony powietrza będzie 
możliwe przez osiągnięcie celów szczegółowych zapisanych w punktach 5.3.3 i 5.3.4, 
zmniejszanie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

5.4 Przedsięwzięcia priorytetowe 
Priorytetowe, w rozumieniu przyjętej misji rozwoju gospodarczego i społecznego miasta są 
przedsięwzięcia związane z poprawą jakości środowiska: 

 w zakresie standardu jakości wód powierzchniowych, 

 w zakresie ograniczenia powstawania, wykorzystania i właściwego składowania 
odpadów, 

 w zakresie likwidacji niskich emisji, 

 w zakresie utrzymania stanu przyrody i różnorodności biologicznej. 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia będą realizowane poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadami (ZOŚ), 
uszczelnianie systemu gospodarki odpadami. Są to przedsięwzięcia i zadania krótko-  
i średniookresowe, których realizacja powinna się koncentrować w latach do 2010, a nie 
przekroczyć roku 2015.  

Priorytetowym przedsięwzięciem długookresowym będzie likwidacja niskich emisji poprzez 
zastąpienie paliw stałych w siedliskach ludzi gazem ziemnym lub drewnem oraz zwiększenie 
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wykorzystania do potrzeb mieszkalnictwa energii elektrycznej, co będzie wymagało 
znacznych nakładów. 

W ochronie jakości wód powierzchniowych przedsięwzięciem szczególnym będzie:  

 budowa nowych sieci kanalizacji burzowej i podczyszczalni wód burzowych, 

 wykorzystanie istniejącej mocy przerobowej oczyszczalni ścieków poprzez 
przyłączenie sąsiednich sołectw gmin wiejskich, 

 do 2015 r. objęcie system kanalizacji sanitarnej min. 90 % ludności miasta. 

6 Źródła finansowania 

Zadania związane z poprawą ochrony środowiska są realizowane zarówno przez samorządy 
lokalne jak również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak zakres realizacji 
inwestycji samorządowych jest znacznie większy niż w sektorze gospodarczym. Zdolności 
inwestycyjne samorządów gminnych są znacznie ograniczone w stosunku do potrzeb. Wobec 
tego potrzebne jest poszukiwanie kapitału obcego na rynku. 

Źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska można podzielić na: 

 źródła publiczne (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki budżetu 
państwa i budżetów gmin oraz środki instytucji publicznych takich, jak agencje  
i fundacje), 

 źródła prywatne (wydatki ze środków własnych przedsiębiorstw i innych podmiotów 
gospodarczych, wydatki instytucji samorządowych oraz wydatki ludności), 

 pomoc zagraniczną. 

Inwestycje realizowane w zakresie ochrony środowiska można podzielić ze względu na 
charakter inwestora na: 

 inwestycje publiczne - realizowane ze środków publicznych przez zakłady i jednostki 
budżetowe oraz spółki z kapitałem państwa lub samorządu, a także pozabudżetowe 
instytucje publiczne, 

 inwestycje prywatne - realizowane przez spółki prawa handlowego za pomocą 
środków własnych wspomaganych kredytami inwestycyjnymi np. z banków komercyjnych, 
funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, 

 przedsięwzięcia publiczne - prywatne podejmowane przez spółki prawa handlowego  
z mieszanym publiczno - prywatnym finansowaniem. 

Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej dostępność samorządów do środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska powinna wzrosnąć. Jednostki samorządowe 
mogą korzystać z szerokiego wachlarza instytucji współfinansujących projekty w zakresie ochrony 
środowiska. Aktualnie jednostki samorządowe mogą poszukiwać źródeł współfinansowania 
projektów w zakresie ekologii poprzez pozyskanie poniższych dostępnych środków 

6.1 Środki budżetowe  

6.1.1 Budżet centralny 
W obowiązującej klasyfikacji budżetowej nie wyodrębniono działu ochrona środowiska. 
Powoduje to, że dochody i wydatki budżetowe na ten cel są rozproszone po różnych częściach  
i działach budżetu, takich jak środki w układzie ministerstw i urzędów centralnych, środki  
z rezerw celowych, inwestycje finansowanie z dotacji celowych na zadania własne gmin, 
środki pochodzące z ekokonwersji długów zagranicznych. Niektóre wydatki na cele ekologiczne 
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znajdują się w kompetencji innych ministerstw niż Ministerstwo Środowiska, a także  Wyższego 
Urzędu Górniczego, Polskiej Akademii Nauk. 

6.1.2 Budżety samorządowe 
Na działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska środki finansowe mogą pochodzić  
z budżetu gminy. Największa część wydatków mieści się w grupie wydatków ponoszonych  
z budżetu na gospodarkę komunalną. Źródłem tych wydatków są bieżące  
 dochody gminy: Innym źródłem przychodu budżetu gminy na sfinansowanie komunalnego 
systemu gospodarki odpadami czy innych przedsięwzięć ochrony środowiska może być emisja 
obligacji komunalnych. Emisja obligacji jest jednym ze sposobów zadłużania się w celu 
pozyskania kapitału. Obligacje powinny być emitowane wtedy, kiedy: 

 dają szansę pozyskania kapitału znacznie taniej niż poprzez bankowe kredyty 
inwestycyjne, 

 nie są dostępne pożyczki preferencyjne (np. z funduszy ochrony środowiska lub BOŚ), 
poziom zobowiązań samorządu nie pozwala na dalsze zaciąganie pożyczek lub 
kredytów. 

6.2 Krajowe fundusze celowe 

6.2.1 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

System funduszy ekologicznych ochrony środowiska obejmuje: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Środki, które znajdują się w dyspozycji poszczególnych funduszy pochodzą opłat za 
korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie przepisów ochrony środowiska. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (02-673 Warszawa, 
ul.Konstruktorska 3a, tel: (022) 459 -00-00 (022) 459 -00 01, fax: (022) 459 01 01, http://www.nfosigw.gov.pl  
e-mail: fundusz@,nfosigw.gov.pl). Główne kierunki działań Funduszu określa II Polityka 
Ekologiczna Państwa. Każdego Roku aktualizowane są priorytety ekologiczne oraz zasady 
udzielania pomocy finansowej ze środków funduszu. Na rok 2004 określone zostały 
następujące cele szczegółowe1: 

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 

2. Gospodarka wodna 

3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 

4. Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 

5. Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, 
zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych 

6. Ochrona przyrody i krajobrazu 

7. Program Państwowego Monitoringu Środowiska 

8. Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych 
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9. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz 
ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów 
górniczych 

10. Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz potrzeb gospodarki zasobami złóż kopalin  
i wód podziemnych 

11. Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 

12. Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka 
zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów 
jakości środowiska 

13. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 

14. Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska 

15. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich 

16. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych 

17. Przygotowanie przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej  
i międzynarodowych. 

W NFOŚiGW można ubiegać się o pożyczki i dotacje. Udzielając pożyczek NFOŚiGW może 
stosować preferencyjne oprocentowanie. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek 
pożyczkobiorcy po spełnieniu określonych  warunków. 

Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (25-004 Kielce, 
ul.Paderewskiego 20, tel: 366-15-12, fax: 366-09-05, http://www.wfos.com.pl , e-mail: biuro@wfos.com.pl)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska2 określa przeznaczenie środków 
finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska na terenie danego województwa. Środki WFOŚiGW  wspierają mniejsze zadania lub 
współfinansują wielkie przedsięwzięcia wraz z NFOŚiGW.  

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Środki powiatowego funduszu przeznacza się na wspomaganie działań służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, realizowanych przez samorząd powiatowy, gminny, lub 
związki komunalne. 

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska. 

Dochodami GFOŚiGW są opłaty i kary wymierzane przez wójta, burmistrza za usuwanie drzew, oraz 
20% udział w większości opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenie gminy.  

Środki gminnego funduszy  przeznacza się głównie na: 

 edukację ekologiczną,  

 wspomaganie  systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,  

 realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi,  
ochroną powietrza, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód. 
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6.2.2 Fundusz leśny 
Fundusz Leśny administrowany jest przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych 
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, tel./fax. (048) 362-
81-71, http://www.radom.rdlp. gov.pl) 
Środki Funduszu Leśnego przeznacza się m.in. na: 

 sporządzanie planów urządzania lasów,  

 prognozowanie i oceny stanu lasów i zasobów leśnych. 

Wyodrębnione środki Funduszu Leśnego  przeznaczone są na wsparcie Krajowego Programu 
Zwiększania Lesistości. Koordynację zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa z wykorzystaniem środków Funduszu Leśnego prowadzi Starosta. 

6.2.3 Fundusz ochrony gruntów rolnych 
Fundusz ochrony gruntów rolnych znajduje się w gestii Ministerstwa Rolnictwa oraz 
Marszałka Województwa, a jego dochodami są min. opłaty za przeznaczanie gruntów na cele 
nierolnicze oraz sprzedaż ziemi próchnicznej. Środki funduszu kieruje się na 
zagospodarowanie nieużytków, budowę i renowacje stawów rybnych, użyźnianie gleb.  

6.3 Kredyty bankowe 
Banki również wspierają inwestycje ekologiczne udzielając stosownych kredytów. Kredyty 
preferencyjne udzielane są na sfinansowanie działań w zakresie ochrony środowiska. 
Warunkiem uzyskania proekologicznego kredytu preferencyjnego jest: 

 udokumentowany efekt ekologiczny, 

 bieżąca i prognozowana zdolność inwestora do spłaty kredytu, 

 prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu, 

 niezbędne decyzje inwestycyjne wymagane przy realizacji inwestycji, 

 potwierdzone źródła finansowania inwestycji. 

Kredyty preferencyjne wyrażają się niższym w stosunku do kredytu komercyjnego 
oprocentowaniem oraz karencją w jego spłacie. Kredyty komercyjne można uzyskać zarówno 
w bankach krajowych jak również w zagranicznych. Po komercyjny kredyt bankowy warto 
sięgać jako po uzupełniające, lecz nie podstawowe źródło finansowania inwestycji 
ekologicznych, ze względu na wyższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów 
preferencyjnych. Do najbardziej aktywnych kredytodawców należą m.in. Bank Ochrony 
Środowiska S.A., Bank Gdański, Polski Bank Rozwoju, S.A., a także Bank Światowy, 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. 

6.4 Fundusze preakcesyjne  

6.4.1 Fundusz PHARE 
(Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel./fax: 34 443 92, 368 02 21, 
http://www.siph.com.pl/indexl.html,   e-mail: biuro@siph.com.pl  

Celem programu PHARE jest współfinansowane działań niezbędnych do dostosowania 
nowych państw członkowskich do standardów Unii Europejskiej. Posiada dwa podstawowe 
priorytety: 

 rozwój instytucjonalny oraz, 

 

 wspieranie inwestycji mających na celu dostosowanie do standardów Unii 
Europejskiej. 
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6.4.2 Fundusz SAPARD 
Fundusz SAPARD jest to fundusz wspierający działania dotyczące rozwoju obszarów 
wiejskich w zakresie inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozwoju i poprawy infrastruktury 
wiejskiej (wodociągowej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, drogowej i innej) oraz w zakresie 
doskonalenia struktur jakości i nadzoru weterynaryjnego. 

6.5 Fundusze akcesyjne 
Wykorzystanie środków dostępnych w ramach funduszy akcesyjnych odbywać się będzie 
zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004 - 2006. Narodowy Plan Rozwoju jest 
kompleksowym dokumentem określającym strategię rozwoju społeczno - gospodarczego 
Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. W odniesieniu do finansowania 
przedsięwzięć ochrony środowiska istotne znaczenie będzie miał: 

 Fundusz Spójności w zakresie przedsięwzięć o dużej skali i zasięgu, 

 Fundusze Strukturalne, w tym fundusz rozwoju regionalnego w zakresie 
przedsięwzięć o lokalnym charakterze. 

Inwestycje związane z ochroną środowiska, zwłaszcza lokalne, o niezbyt wysokich kosztach 
realizacji mogą być finansowane  jako samodzielne przedsięwzięcia oraz jako: 

 jedno z zadań objętych harmonogramem finansowania ze środków Funduszu 
Spójności, 

 jedno z zadań objętych harmonogramem finansowania ze środków funduszu rozwoju 
regionalnego, w szczególności jako zadania związane z modernizacją i rozbudową 
układów komunikacyjnych (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa). 

6.5.1 Fundusz Spójności 
Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem 
Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których PKB na 
mieszkańca nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Fundusz 
Spójności nie należy do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale jest elementem 
polityki strukturalnej. Działanie funduszu obejmuje okres do 2006 roku. Zakres działania 
Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym jak to ma 
miejsce w przypadku Funduszy Strukturalnych.  

Finanse 
Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, 
pomoc z funduszu na określony projekt będzie wynosić od 80 % do 85 % kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe, co najmniej 15 % musi zostać zapewnione przez beneficjenta. 
Środki te mogą pochodzić np. z: 

 budżetu gminy; środków własnych przedsiębiorstw komunalnych, 

 środków NFOŚIGW (pożyczek, dotacji, kredytów), 

 budżetu państwa, 

 innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). 

Na lata 2004-2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska 
przypadnie l 866,6 mln euro. 
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Cele Funduszu w ochronie środowiska 
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji 
zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających  
z wdrażania prawa Unii Europejskiej. 

Priorytety w zadaniach finansowanych z Funduszu Spójności w ochronie środowiska: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych, 

 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, 

 poprawa jakości powietrza, 

 racjonalizacja gospodarki odpadami, 

 ochrona powierzchni ziemi, 

 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Beneficjentami pomocy w ramach funduszu są samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) 
i przedsiębiorstwa komunalne. 

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności: 
 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - instytucja odpowiedzialna za 

ogólne zarządzanie i koordynację działań i projektów Funduszu Spójności, 

 Ministerstwo Środowiska - sektorowa instytucja zarządzająca priorytetami  
i projektami w sektorze ochrony środowiska, 

 Ministerstwa Finansów - instytucja płatnicza, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej - instytucje pośredniczące  
w zarządzaniu Funduszem Spójności (instytucje, do których składane są projekty), 

Strategia 

Głównym celem strategii prośrodowiskowej dla Funduszu Spójności będzie wsparcie 
realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych, wynikających z wdrażania prawa 
ochrony środowiska Unii Europejskiej transponowanych do polskiego systemu prawnego. 

Główne kierunki strategii wykorzystania Funduszu Spójności w obszarze infrastruktury 
środowiskowej i wodnej: 

 urządzenia w zakresie ochrony powietrza, 

 infrastruktura służąca zapobieganiu hałasowi, 

 urządzenia do odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych, 

 infrastruktura służąca do zapewnienia wody pitnej, jak zbiorniki, stacje uzdatniania, 
sieci dystrybucji, 

 kanalizacja i oczyszczanie ścieków,  

 urządzenia przeciwpowodziowe, oraz:, 

 odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna, wiatrowa, wodna, z biomasy. 

W ramach interwencji Funduszu Spójności realizowane będą projekty powyżej 10 mln euro 
wybierane z punktu widzenia maksymalnego efektu w zakresie ochrony środowiska: 

Gospodarka wodno-ściekowa 
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II priorytet - zapewnienie sieci wodociągowej lub/i kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego 
poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 15 000 do 100 000 
RLM 

III priorytet - zapewnienie sieci wodociągowej lub/i kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego 
poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 
RLM 

Gospodarka odpadami 
Środki z Funduszu Spójności będą głównie przeznaczane na: 

 realizację inwestycji w największych aglomeracjach, zgodnie z istniejącymi w nich 
programami zagospodarowania odpadów (programy w mniejszych miejscowościach 
będą wdrażane w miarę dostępności funduszy), 

 inwestycje na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia 
dla wód podziemnych, 

 inwestycje na terenach, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska. 

Przy kwalifikowaniu przedsięwzięcia do F. Spójności pod uwagę winna być również brana 
odległość projektowanego/modernizowanego składowiska od miasta, zgodnie z zasadą 
redukowania odległości niezbędnej dla transportowania odpadów. Ranking przedsięwzięć  
w tym obszarze uszeregowany będzie według następujących zasad: 

III priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000 
mieszkańców lub w innych rejonach służące od 100 000 do 150 000 grupie użytkowników. 

Ochrona powietrza 
Przedsięwzięciami priorytetowymi winny być: 

 inwestycje ochronne w strefach, w których występują okresowe przekroczenia 
stężenia zanieczyszczeń (redukcja niskiej emisji), 

 przedsięwzięcia ochronne o charakterze ponadregionalnym, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
środowiska.. 

6.5.2. Fundusze Strukturalne 
Fundusze te są głównym źródłem finansowania polityki strukturalnej. Oprócz nich finanse 
pochodzą z funduszu Spójności i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do funduszy tych 
należą: Europejski Fundusz Społeczny, Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej, Cele funduszy strukturalnych dzielone są na horyzontalne (można się 
ubiegać o środki bez względu na lokalizację wnioskodawcy) oraz regionalne (aby 
otrzymywać pomoc, region musi spełniać określone kryteria). 

Cele funduszy strukturalnych 
 (regionalny) obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju. 

 (regionalny) wspieranie terenów silnie uzależnionych od upadającej gałęzi 
gospodarki. Jego zakres dotyczy obszarów dotkniętych zmianami w sferze przemysłu, 
usług i rybołówstwa oraz obszarów wiejskich i wysoko zurbanizowanych dotkniętych 
regresem społeczno-ekonomicznym oraz przeżywających problemy związane  
z adaptacją do zmienionych warunków. 
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 (horyzontalny) pomoc w modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe, 
lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawa dostępu do rynku pracy. 

Propozycje finansowania projektów z funduszy strukturalnych 
Inwestycje w obszarze ochrony środowiska: 

 inwestycje mające na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb  
a przez to poprawę warunków życia mieszkańców. Dotacje dla samorządów 
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Finansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny. 

 inwestycje związane z przeciwdziałaniem powodziom, unowocześnianie systemu 
ochrony przeciwopowodziowej. Projekty realizowane przez Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej.  

 inwestycje związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych. Projekty 
realizowane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Finansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Ochrona 
Środowiska. 

 gospodarka odpadami niebezpiecznymi poprzez tworzenie systemów 
unieszkodliwiania 

 odpadów niebezpiecznych. Dotacje dla samorządów wojewódzkich, powiatowych 
oraz gminnych oraz firm zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych 
Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
SPO Ochrona Środowiska. 

 inwestycje mające na celu walkę z hałasem poprzez instalację ekranów i map 
akustycznych, instalację urządzeń antywibracyjnych, modernizację technologii  
w przemyśle w celu zmniejszenia hałaśliwości wytwarzanych wyrobów. Dotacje dla 
samorządów wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Finansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Ochrona Środowiska. 

 tworzenie systemów informacyjnych w urzędach administracji publicznej dotyczących 
gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku i jego ochronie, stanie  
i zasobach leśnych, tworzenie systemu elektronicznych baz danych, rozszerzenie 
zakresu działania państwowej kontroli ochrony środowiska i systemu statystyki 
publicznej, zakupy wyposażenia dla służb ochrony środowiska i centrów edukacji 
ekologicznej. Wsparcie dla administracji publicznej oraz instytucji naukowych. 
Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
SPO Ochrona Środowiska. 

 popularyzacja nowych rozwiązań technologicznych w obszarze ochrony środowiska. 
Wsparcie dla instytucji naukowych. Finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Ochrona Środowiska. 

6.6 Fundacje, fundusze, programy 

6.6.1 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  
(01 - 824 Warszawa Al.Reymonta 12A, tel.: (0-22) 663 75 01, 639 87 63,/fax (0-22) 663 17 29, 639 87 64, 
http://www.efrwp.com.pl, e-mail: efrwp@efrwp.com.pl). Celem Funduszu jest ilościowy i jakościowy 
rozwój sektora rolniczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury 
wiejskiej oraz małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co powinno przyczynić się do 
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restrukturyzacji agrarnej i zmniejszenia bezrobocia na wsi. Obecnie Fundusz realizuje 
następujące programy finansowe: 

 preferencyjne linie kredytowe (oświata wiejska, gazyfikacja wsi, telefonizacja wsi, 
drogi wiejskie, zaopatrzenie wsi w wodę, mała przedsiębiorczość na wsi, 
mikrokredytowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich ), 

 dwa programy subwencyjne (ochrona zdrowia na wsi i wiejskie składowiska odpadów 
stałych). 

O przyznanie dotacji na inwestycje związane z ochroną zdrowia i ochroną środowiska mogą 
się ubiegać gminy wiejskie i miejsko - wiejskie oraz właściwe organy związków  
i porozumień tych gmin będące samodzielnymi inwestorami obiektów ochrony zdrowia  
i ochrony środowiska na terenach wiejskich. O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie: 

 gminy, będące inwestorami obiektów ochrony zdrowia na wsi,  

 gminy, będące inwestorami obiektów ochrony środowiska na wsi, 

 wiejskie komitety społeczne, powołane przez mieszkańców, o statusie spółek prawa 
cywilnego. 

6.6.2 Programy wspólnotowe 
Programy wspólnotowe ustanawiane są zwykle na okres 4 - 5 lat na wniosek Komisji 
Europejskiej. Warunkiem uczestnictwa danego kraju w programie wspólnotowym jest 
wniesienie składki. Obecnie Polska uczestniczy w pięciu programach wspólnotowych. 

SOKRATES  
Biuro Programu SOCRATES w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program SOKRATES;  
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43. Celem programu jest rozwój współpracy europejskiej  
w dziedzinie edukacji, w tym edukacji ekologicznej. Budżet programu na lata 2000 - 2006 
wynosi 1,85 mld euro.  

LEONADRDO DA VINCI II 

Krajowa Agencja Programu LEONARDO DA VINCI, 00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a. II edycja tego 
programu została pomyślana jako wsparcie dla projektów międzynarodowych  
z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Budżet programu -1,15 mld euro.  

SAVE II 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41. Celem programu 
jest promowanie racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii oraz ograniczenia 
negatywnego wpływu procesów zużycia energii na środowisko naturalne, a także polepszenie 
warunków bezpieczeństwa dostaw energii. Ze środków programu nie finansuje się żadnych 
inwestycji. Budżet - 11 mln euro.  

VI Program Ramowy Badań na lata 2002 - 2006 
Krajowy Punkt kontaktowy IPPT PAN 00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21.Budżet programu wynosi 
17,5 mln euro. Program finansuje badania w kilku obszarach problemowych.  
Między innymi środki z funduszu wykorzystywane są na identyfikację problemu  
i możliwości wykorzystania pozostałości po procesach termicznego unieszkodliwiania 
opadów medycznych i weterynaryjnych (pirolitycznego).  
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ALTERNER II 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. A. 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41. Polska jest 
beneficjentem tego programu od 2002 r. Jako jedyny z programów wspólnotowych jest  
w całości poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii w szczególności w zakresie 
tworzenia warunków prawnych, społeczno - ekonomicznych i administracyjnych oraz planu 
działań w tej dziedzinie. Budżet w 2001 r. - 17,5 mln euro.  

6.6.3 Programy bilateralne  

Pogram amerykański 

Program EcoLinks - Czas trwania programu: 2000 r. - 2005 r. Jest to program Rządu 
Amerykańskiego utworzonym przez Departament Handlu, koordynowanym w Polsce przez 
Biuro Radcy Handlowego Ambasady USA. Jego celem jest poszukiwanie praktycznych 
rozwiązań i problemów ekologicznych, stwarzanych przez przemysł i aglomeracje miejskie  
w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw. Program 
promuje współpracę amerykańskich partnerów z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządami  
i stowarzyszeniami z ECiŚ oraz WNP. Program EcoLinks oferuje dotacje pieniężne dla 
poparcia działalności w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 

6.6.4 Fundacja EkoFundusz  
(ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa, tel.: (22) 621 27 04, fax.: www.ekofundusz.org.pl) 

Celem funduszu jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii 
Europejskiej. Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących 
dziedzinach: 

 inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla 
regionów, 

 inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach, 

 rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw, 

 inwestycje związane z ochroną środowiska w tym duże inwestycje w budowie służące 
wzmacnianiu infrastruktura ochrony środowiska: duże inwestycje w budowie  
i modernizacje infrastruktury o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów oraz infrastruktura lokalna: małe inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich i w małych 
miastach (do 25 tyś. mieszkańców) jak i rewitalizacja obszarów zdegradowanych: 
inwestycje w rewitalizacje obszarów miejskich i poprzemysłowych. 

6.6.5. Sektorowy program operacyjny - gospodarka wodna i ochrona środowiska 
Ostatecznym beneficjentem planowanych działań będą regiony. W ramach Programu 
Operacyjnego realizowane będą zadania, które nie mogą być finansowane z Fundusz Spójności 
(inwestycje gospodarki wodnej, w szczególności ochrona przed powodzią), działania, gdzie 
przewiduje się udział podmiotów niepublicznych (odpady niebezpieczne), działania o dużym 
stopniu specjalizacji i innowacyjności (informatyzacja działania innowacyjne). 

Priorytet 1: Duże inwestycje gospodarki wodnej oraz inwestycje służące ochronie 
przeciwpowodziowej 

Priorytet 2. Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych i wspieranie działań 
prorozwojowych wspierających zrównoważony rozwój i systemów informacyjnych w ochronie 
środowiska. 
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Projekt UMBRELLA 
Wnioskodawcą mogą być urzędy centralne oraz administracja terenowa, samorządy terytorialne, 
jednostki budżetowe, krajowe firmy lub instytucje oraz organizacje prywatne, państwowe lub 
samorządowe (fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, szkoły itp.). Przedmiotem udzielania pomocy 
jest doradztwo w zakresie ochrony środowiska ukierunkowane na zmniejszanie zanieczyszczeń 
wody, gleby i powietrza, oszczędzanie wody i energii, doskonalenie kadr, integracja europejska. 

Wybrane brzegowe warunki pomocy to: 

 maksymalny okres finansowania 2 lata,  

 maksymalna kwota pomocy 15 tyś. USD, 

 maksymalny udział w finansowaniu całości nakładów – 80 % kosztów zatrudnienia 
konsultanta, 

 minimalny udział środków własnych wnioskodawcy 20 % kosztu zatrudnienia konsultanta. 

6.6.5 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture 
Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) 

Fundusz podzielony jest na Sekcję Orientacji i Sekcję Gwarancji. Jedynie ta pierwsza jest 
zaliczana do funduszy strukturalnych. Jego zadaniem jest wspieranie transformacji struktury 
rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich. EAGGF składa się z dwóch sekcji: 
Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną ,oraz Sekcji Orientacji, która 
wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem 
polityki strukturalnej. 

W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania: 

 rozwój i modernizacja terenów wiejskich, 

 wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym 
kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów), 

 wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów 
rolnych, 

 restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do 
wymogów rynku, 

 pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników, 

 wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła, 

 rozwój i eksploatacja terenów leśnych, 

 inwestycje w ochronę środowiska. 

6.6.6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development 
Fund - ERDF) 

Fundusz podzielony jest na Sekcję Orientacji i Sekcję Gwarancji. Jedynie ta pierwsza jest 
zaliczana do funduszy strukturalnych. Jego zadaniem jest wspieranie transformacji struktury 
rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich. EAGGF składa się z dwóch sekcji: 
Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów 
rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji Orientacji, która wspiera 
przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki 
strukturalnej.  
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W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania: 

 rozwój i modernizacja terenów wiejskich, 

 wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym 
kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów),  

 wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów 
rolnych, 

 restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do 
wymogów rynku, 

 pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników,  

 wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła, 

 rozwój i eksploatacja terenów leśnych, 

 inwestycje w ochronę środowiska. 

Wymienione wyżej instytucje finansowe są tylko przykładem wskazania źródeł finansowania 
projektów w zakresie ochrony środowiska, jakie dostępne są dla przedsiębiorstw  
i samorządów funkcjonujących w polskich realiach. 
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7 Harmonogram rzeczowo – finansowy 

7.1 Zachowanie różnorodności biologicznej 

Zachowanie walorów przyrodniczych i doskonalenie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie miasta 

Lp.    Zadanie Opis zadania Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
tys. zł. 

Źródło 
finansowania 

1. 

Przegląd miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, lub studium uwarunkowań pod kątem 
zabezpieczenia obszarów chronionych przed 
niewłaściwym inwestowaniem przez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów 

Działanie te mają na celu chronienie 
priorytetowych obszarów i gleb 
charakteryzujących się najwyższymi 
walorami przyrodniczymi i 
gospodarczymi, szczególnie naturalnych 
i półnaturalnych dolin rzecznych, 
torfowisk  

 
 

2006 

 
Urząd 
Miasta 

 
 

30 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 

2. 
Uzupełnienie trybu udzielania pozwoleń wodno-
prawnych o obowiązek oceny przyrodniczej 
przedsięwzięć zmieniających stosunki wodne obszaru 

Celem jest ochrona cennych środowisk 
wodno-błotnych i ich różnorodności 
biologicznej 

 
2005 

Zarząd powiatu 
Urząd Miasta 

współdziałanie 

 
15 

WFOŚiGW 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 

3. 
Przegląd istniejących i planowanych terenów 
chronionych dla potrzeb prac planistycznych nad 
przestrzennym planem zagospodarowania 

Celem jest ochrona obszarów o walorach 
przyrodniczych, priorytetowych, cennych 
ekosystemów, dolin rzecznych, siedlisk 
skrajnie suchych łąkowych i torfowisk, 
wąwozów oraz parków i zespołów 
dworskich 

 
2008 Urząd Miasta 

Zarząd powiatu - 
współdziałanie 

 
30 WFOŚiGW 

PFOŚiGW 
GFOŚiGW 
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Wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk na terenie miasta 

Lp.    Zadanie Opis zadania Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
tys. zł. 

Źródło 
finansowania 

1. 
Inwentaryzacja siedlisk gatunków zagrożonych i 
cennych na terenie miasta i przygotowanie  planów ich 
ochrony 

Celem jest wdrożenie ochrony 
gatunkowej roślin i zwierząt oraz ich 
reintrodukcja, co wymaga koordynacji  
z planami rozwoju gospodarczego  
i społecznego  

2005 
Urząd Miasta 

 
35 

WFOŚiGW 
PFOŚiGW 

2. 

 
 Sporządzenie planu renaturyzacji zniszczonych 
ekosystemów i siedlisk, przyrodniczych, zwłaszcza w 
zakresie obudowy biologicznej cieków, migracji różnych 
gatunków 

Celem jest wzmocnienie ochrony 
gatunków i siedlisk oraz ograniczenie 
dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych 

2004 Burmistrz   15 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW 

3. Przywrócenie statusu użytku ekologicznego „Kamień 
Plebański”, dla obszaru o powierzchni 0,65 ha. 

Ponowne objęcie ochroną prawną 
obszaru roślinności kserotermicznej 

2004-
2005 

Rada Miasta lub 
Wojewoda 1 GFOŚiGW 

 

Zachowanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego  

Lp.    Zadanie Opis zadania Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
tys. zł. 

Źródło 
finansowania 

1. Realizacja programu promowania wyrobów lokalnego 
rolnictwa jako produktów ekologicznych 

Utrzymanie technik takich wyrobów 
sprzyja restytucji siedlisk zagrożonych, 
ochronie gatunkowej roślin i zwierząt  

 
2008 

Burmistrz 
Współpraca z 

Zarządem powiatu 

 
20 

 
Lokalne 

fundusze rozwoju 

2. Promowanie i wspieranie programu rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych 

Celem jest rozwój sektora usług na 
obszarach rolniczych 

 
2010 

Burmistrz 
współpraca z 

Zarządem powiatu 

 
15 

Lokalne 
fundusze rozwoju 

3. 
Wyznaczenie obszaru – Sandomierski Zespół 
Przyrodniczo-Krajobrazowy lub Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

Sporządzenie założeń, wyznaczenie 
granic, uzgodnienie z zainteresowanymi, 
określenie przedmiotu i celu ochrony 
 

2005 – 
2007 

Burmistrz, 
Wójtowie lub 
Wojewoda 

50 
Budżety gmin 

PFOŚiGW 

4. Wyznaczenie strefy - rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
Ochrona wysokoproduktowych gruntów 
rolnych i upraw sadowniczych przed 
rozproszonym budownictwem 

2005   Burmistrz 25 Budżet miasta, 
 GFOŚiGW 
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7.2 Ochrona wód 

7.2.1 Zadania własne 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł. 

Źródła 
finansowania 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej 20 404 mb 
Budowa głównego kanału (bez 
przyłączy) o dł. 1 287 mb do 
oczyszczalni ścieków  

2004  Burmistrz

2. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej 9 246 mb Budowa sieci głównej (bez przyłączy) do 
oczyszczalni ścieków 

2004 - 
2005 Burmistrz 

3. 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. 
Budowa 1 pompowni głównej  
i 7 pompowni sieciowych 

Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
kanalizacji 2004  Burmistrz

4. Budowa przyłączy  Wpięcie budynków do sieci głównej - 
3 732 mb przyłączy 

2004- 
2006 Burmistrz 

5. Budowa 350 przydomowych przepompowni - 2004-
2006 Burmistrz 

14 000 

środki własne 
(1 720 tys. zł)  
środki UE  

(8 800 tys. zł) 
środki rządowe 

(696 tyś. zł) 
pożyczka 

WFOŚiGW 
(2 784 tys. zł) 

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Budowa odcinka o długości 7,12 km 
(lewobrzeżna część miasta)  

2005-
2007 Burmistrz  1 780

środki własne  
środki UE 

środki rządowe 
pożyczka 

WFOŚiGW  

7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -cd. Budowa odcinka o długości 62,0 km 
(lewobrzeżna część miasta) 

2007-
2015 Burmistrz  24 000

środki własne  
środki UE 

środki rządowe 
pożyczka 

WFOŚiGW 
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7.2.2 Zadania koordynowane 

Budowa oczyszczalni ścieków 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji

tys. zł 
Źródła 

finansowania 

1. Oczyszczanie ścieków burzowych Budowa podczyszczalni ścieków 
burzowych  2005 

DOSSCHE  
Sp. z o.o. 

O/Sandomierz 
30 

Środki własne, 
fundusze 

pomocowe 

2. Oczyszczanie ścieków przemysłowych 
Budowa oczyszczalni ścieków 
przemysłowych o przepustowości  
ok. 30 m3/r  z odolejaczem 

2005-
2006 

Spółdzielnia 
Inwalidów 
POSTĘP 

10 
Środki własne, 

fundusze 
pomocowe 

 

7.3 Zmniejszanie energochłonności gospodarki  

7.3.1 Zadania własne  

Racjonalizacja wykorzystania energii na terenie miasta  

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie i uchwalenie gminnego planu 
energetycznego 

Plan energetyczny powinien określać 
potrzeby energetyczne gminy i wskazać 
możliwości ich zmniejszenia, określać 
zasoby energetyczne gminy i możliwości 
ich wykorzystania, określić kierunki 
działań i zadania 

2004 
Burmistrz 

Rada Miasta 
30  Środki własne 

2. 

Dokonanie przeglądu budynków użyteczności 
publicznej na terenie miasta w celu oceny możliwości 
przeprowadzenia działań w kierunku lepszego 
wykorzystania energii cieplnej 

Określenie budynków wymagających 
działań modernizacyjnych (ocieplenia, 
wymiany lub naprawy stolarki okiennej i 
drzwiowej, usprawnienia sieci  
wewnętrznej c.o.) w celu ograniczenia 
zużycia energii w trakcie eksploatacji 

2004    Burmistrz 10 Środki własne 
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3. 
Wykonanie działań w kierunku lepszego wykorzystania 
energii cieplnej w gminnych obiektach i budynkach 
użyteczności publicznej 

Wykonanie remontów i modernizacji  
w wyznaczonych w wyniku przeglądu 
obiektach i budynkach użyteczności 
publicznej w celu ograniczenia zużycia 
energii w trakcie eksploatacji 

2005 - 
2008 

Burmistrz 
Rada Miasta 

60 /bud 

Środki własne 
Fundusze 
pomocowe 
Programy 

termomodernizac
yjne 

 

Zmniejszenie energochłonności i wodochłonności procesów wytwórczych, świadczenia usług 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. 

Dokonanie przeglądu obiektów i budynków 
użyteczności publicznej znajdujących się na terenie 
miasta w celu oceny możliwości zastosowania w nich 
energooszczędnych urządzeń i oświetlenia 

Przegląd ma odpowiedzieć na pytanie,  
w których obiektach i budynkach można 
zastosować energooszczędne 
urządzenia i oświetlenie 

2004 - 
2006 Burmistrz   10

Środki własne,  
fundusze 

pomocowe 

2. 
Wykonanie modernizacji w gminnych obiektach  
i budynkach użyteczności publicznej w celu uzyskania 
oszczędności energii 

Wykonanie modernizacji w 
wyznaczonych w wyniku przeglądu 
obiektach i budynkach użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 
oszczędności energii 

2005 – 
2010 Burmistrz  100/bud

20 - 30% środki 
własne 

70 – 80% 
WFOŚiGW 

3. Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej, 
zmniejszenie strat przesyłowych wody Wymiana zużytych wodociągów 2005 –

2010    PGKiM  bd. środki własne  

 

7.3.2 Zadania koordynowane 

Racjonalizacja wykorzystania energii na terenie miasta 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. Oszacowanie możliwości przyłączenia do sieci c.o. 
nowych odbiorców. - 2004 Właściciel lokalnej 

kotłowni bd. środki 
przedsiębiorstw 
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2. 
Dokonanie przeglądu źródeł i sieci przesyłu ciepła 
mającego na celu ocenę możliwości ich modernizacji – 
wymiana ciepłociągu na preizolowane. 

Zmniejszenie strat ciepła w wyniku 
modernizacji sieci. 

2006-
2010 

Właściciel lokalnej 
kotłowni bd. środki 

przedsiębiorstw 

 

Zmniejszenie energochłonności produkcji, świadczenia usług oraz konsumpcji 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1.  Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
Wymiana oświetlenia przy drogach 
publicznych na energooszczędne. 
Wymiana oświetlenia na terenach miasta 

2006 Urząd Miasta 1,5 /punkt Środki własne  

2. 
Modernizacja układów technologicznych w 
ciepłowniach i zakładach, wprowadzanie 
nowoczesnych technik spalania paliw 

Modernizacja pozwoli na zmniejszenie 
zużycia paliwa i energii elektrycznej, 
zmniejszenie emisji gazów i pyłów, 
zwiększy komfort cieplny odbiorców oraz 
pozwoli na obniżenie cen ciepłej wody 

2006-
2010 PEC, Pilkington - Środki 

przedsiębiorstwa 

 

7.4 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

7.4.1 Zadania własne 

Wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych programów ochrony środowiska, dla gminnych planów 
energetycznych oraz do planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie i uchwalenie gminnego planu 
energetycznego 

W gminnym planie energetycznym, 
należy uwzględnić wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych 

2004 
Burmistrz 

Rada Miasta 
30  Środki własne 
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Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym miasta o 50% w stosunku do 2000 r. 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. Oszacowanie zasobów odnawialnych źródeł energii  
na terenie miasta  

Oszacowanie zasobów odnawialnych 
źródeł energii na terenie miasta (energia 
wody, energia wiatru, energia słoneczna, 
biomasa) powinno stanowić część 
gminnego planu energetycznego 

2004  Burmistrz

W ramach 
kosztów 
Planu 

energety-
cznego 

Środki własne 

 

Wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych 

Lp. Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

1. 

Prowadzenie akcji o korzyściach  
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także 
informujących o możliwościach skorzystania z pomocy 
finansowej oraz technicznej 

Wyznaczenie osoby do informowania 
mieszkańców o możliwościach 
skorzystania z pomocy technicznej i 
uzyskania dofinansowania na działania w 
zakresie wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych w gospodarstwach 
domowych 

Zadanie 
ciągłe Burmistrz 3/rok Środki własne 
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7.5 Rozwój turystyki  

7.5.1 Zadania własne 

Lp. Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji 

tys. zł 

Źródła 
finansowania 

Wybudowanie dodatkowych parkingów 
samochodowych czynnych w okresie 
sezonu wraz z zapleczem sanitarnym 

2004-
2007 Burmistrz 400  

1. Budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki Wytyczenie przy współpracy z sąsiednimi 
gminami lokalnych szlaków rowerowych 
wraz  
z infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi 
tego segmentu turystyki. 

2005 
Burmistrzowie, 

Wójtowie 
100 

Środki gmin 
PFRON,  
środki 

pomocowe 
programów 

PHARE 

2. Zagospodarowania terenów nadwiślańskich i tzw. 
Piszczeli. 

Zmiana koryta Koprzywianki i jej ujścia 
przez tzw. Stary Port. Realizacja zadania 
pod kątem komercyjnych przedsięwzięć 
turystycznych i stworzenie oferty 
turystycznej nie związanej z historyczno-
architektonicznymi zasobami miasta. 

2006- 
2007 Burmistrz 200 Środki własne  

3.  Budowa ścieżek rowerowych 

Budowa ścieżek rowerowych w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  
i obniżenia emisji spalin  

2005-
2007 

Burmistrzowie 
Wójtowie 

200 

Środki gmin i 
powiatu, 
PFRON 

środki pomocowe 
UE 
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7.5.2 Zadania koordynowane 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji

tys. zł 
Źródła 

finansowania 

1. Promocja zabytków i kultury miasta Sandomierz Wydawnictwa, targi, prezentacje ciągły   Burmistrz 25/r
Środki własne,  

fundusze 
pomocowe 

 

7.6 Ochrona powietrza 

7.6.1 Zadania koordynowane 

Ograniczenie emisji z sektora gospodarczego 

Lp.  Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 
realizacji 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Koszt 
realizacji

tys. zł 
Źródła 

finansowania 

1. Ograniczenie emisji gazów i pyłów   Montaż urządzeń redukujących emisję 2004- 
2010 PEC bd

Środki własne, 
fundusze 

pomocowe 

2. Zmiana paliwa  Przebudowa instalacji 2006-
2010 

Spółdzielnia 
Inwalidów 
POSTĘP 

250 
Środki własne, 

fundusze 
pomocowe 
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8 Kontrola i monitoring realizacji programu 
Osiągnięcie założonych w programie celów wymaga aktywnych działań prowadzonych  
w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na budowę obiektów, instalacji  
i urządzeń. Zapewnienie osiągnięcia założonej poprawy stanu środowiska naturalnego 
wymaga: zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury technicznej, uzyskania planowanych 
wielkości redukcji zanieczyszczeń, ograniczenia zużycia energii i surowców, poprawy stanu 
środowiska, osiągnięcia wymaganych standardów. 

Dla nadzoru realizacji celów programu określa się wskaźniki kontrolne i sposoby 
monitorowania realizacji programu. 

Tabela 36.  Wskaźniki kontrolne i wielkości odniesienia 

Lp. Element środowiska Wskaźnik kontrolny Wielkość odniesienia 
(dla miasta) 

Zużycie wody na mieszkańca na dobę 143,3 l/M/d 
1. Wodooszczędność 

Zużycie wody na jednostkę produktu  
PKB w przemyśle  - 

Długość sieci kanalizacyjnej przypadająca na 
100 km sieci wodociągowej 54,9 

Przepustowość oczyszczalni ścieków:  

- komunalnych – nominalna 8 420  m3/d  

- komunalnych - rzeczywista  3 238 m3/d 

Stopień wykorzystania oczyszczalni 23 % - 61 % 

Spełnienie wymagań jakości oczyszczonych 
ścieków przez oczyszczalnie  

TAK 
spełnia wymagania 

Ilość oczyszczonych ścieków na mieszkańca 
na rok 46,4 m3/M/r 

2. Ochrona wód 

Procent ludności objętych systemem 
kanalizacji zbiorczej 76,4 % 

Wielkość emisji:  

- pyłów 168 Mg/r 

- gazów 552 Mg/r 

Wskaźnik ograniczenia emisji;  

- pyłów  

3. Ochrona powietrza 

- gazów  

4. Ochrona przed hałasem Długość dróg z przekroczonymi standardami   
32,64 km 
46,52 % 

Wielkość obszarów poddanych ochronie;  

- rezerwaty przyrody1 18,01 ha 

- inne formy przestrzenne  ha 

Ilość obiektów poddanych ochronie:  

5. Ochrona przyrody 

- pomniki przyrody 14 

                                                 

   
1 Góry Pieprzowe na terenie  miasta Sandomierz i gm. Dwikozy, 
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Zachowanie standardów środowiska 

Stan czystości wód 
podziemnych 

Ujęcie GZWP – 422 Romanówka  
Nr 78/ Tr/J3  

Klasa Ib 

Klasa czystości powietrza miasta wg 
kryteriów ochrony zdrowia i wskaźników A 

6. 

Stan czystości powietrza 
Klasa czystości powietrza miasta wg 
kryteriów ochrony roślin i wskaźników A 

Ilość zebranych odpadów na mieszkańca na 
rok 178,7 kg/M/r 

Wskaźnik odzysku odpadów 
opakowaniowych  % 

Wskaźnik zebranych odpadów 
niebezpiecznych 0,0 %  

Wskaźnik zebranych selektywnie odpadów 
ulegających biodegradacji  0,0 % 

7. Gospodarka odpadami 

Ilość wytwarzanych osadów ściekowych na 
mieszkańca na rok  15,4 kg/M/r 

Dane do monitorowania realizacji programu, osiąganie standardów środowiska będą 
pozyskiwane jak poniżej; 

 z informacji własnych Urzędu Miasta: 
• w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji, 
• w zakresie budowy oczyszczalni ścieków – ilości i przepustowości, 
 od zarządców, administratorów oczyszczalni 

• stopień wykorzystania oczyszczalni, 
• jakość oczyszczonych ścieków, 
• ilość oczyszczonych ścieków, 
 z przedsiębiorstw, wojewódzkiej bazy danych: 

• ilość wytworzonych ścieków, 
• ilość oczyszczonych ścieków,  
• ilość wytworzonych i przerobionych osadów ściekowych, 
• ilość wytworzonych odpadów, 
• ilość wyemitowanych zanieczyszczeń, 
• stopień ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
 z bazy danych WIOŚ i WSSE: 

• klasy czystości powietrza, 
• klasy czystości gleb, 
• klasy czystości wód, 
• wielkości natężenia hałasu i natężeń pól elektromagnetycznych, 
• poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza, 
 zasoby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:  

• wielkość zamierzonych emisji do powietrza, 
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• ilość pobieranych wód i odprowadzonych ścieków, 
• ilość i gospodarka odpadami, 
• wielkość emitowanych energii – hałasu, pól elekromagnetycznych, 
• ilości ustanowionych obszarów ochronnych, obiektów . 

Co dwa lata program powinien być poddany przeglądowi, aktualizacji, ocenie stopnia 
realizacji oraz przedstawiony Radzie Miasta. Dane w postaci uzyskiwanych wskaźników 
realizacji programu, osiąganych jakości stanu środowiska powinny być prezentowane na 
stronach internetowych Urzędu Miasta.  
Programy ochrony środowiska są prezentowane i dostępne dla społeczeństwa w formach 
przyjętych zwyczajów i określonych przepisach prawa. 

9 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Sandomierz wynika  
z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 
627, z późniejszymi zmianami). 

Program ochrony środowiska dla Miasta Sandomierz został sporządzony w sposób zgodny  
z w/w ustawą oraz Polityką Ekologiczną Państwa, a także Krajowym Programem Ochrony 
Środowiska oraz Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego. Jego 
uzupełnieniem jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki”.  

Program ochrony środowiska jest opracowaniem mającym na celu umożliwienie 
kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewnić niezbędną 
koordynację działań proekologicznych na terenie miasta. Przyjęcie jednolitego spojrzenia na 
problematykę ochrony środowiska, pozwoli nie tylko przyczynić się do rozwiązania 
istniejących problemów w tym zakresie, ale również tak ukierunkować podejmowane 
działania, aby przeciwdziałać zagrożeniom mogącym pojawić się w przyszłości. 

W programie uwzględnione zostały zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin 
bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc Władzom Miasta we właściwym 
ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju. 

Program zawiera diagnozę stanu obecnego środowiska, obejmującą: 

 powietrze atmosferyczne, 

 hałas, 

 gospodarkę wodną, 

 gospodarkę odpadami, 

 promieniowanie elektromagnetyczne, 

 powierzchnię ziemi (stan gleb, zasoby surowców mineralnych), 

 przeobrażenia środowiska przyrodniczego (obszary i obiekty prawnie chronione, 
bioróżnorodność). 

Z przeprowadzonej diagnozy środowiska wynika, że: 

 jakość powietrza w Sandomierzu jest zadawalająca (klasa A), 

 dla poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych należy podjąć działania 
w zakresie budowy i rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego . 
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 hałas przemysłowy nie jest problemem miasta, zaś hałas motoryzacyjny jest  
w niektórych miejscach ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny jako 
uciążliwy dla ludzi, jedynie na terenach wzdłuż ciągów komunikacyjnych i głównych 
tras wylotowych z miasta, 

 na terenie miasta większość gleb stanowią gleby o niewielkim zakwaszeniu. Cały 
areał użytków rolnych zalicza się do „czystych” ekologicznie (zanieczyszczenie gleb 
metalami ciężkimi i siarką siarczanową nie przekracza naturalnej zawartości tych 
pierwiastków w skale macierzystej). 

Na bazie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i od przedsiębiorców z terenu miasta 
(ankiety oraz odpowiedzi na skierowane pisma) określono cele i kierunki działań 
proekologicznych, planowanych do realizacji w okresie krótkoterminowym obejmującym lata 
2004÷2010.  

Wskazano możliwości finansowania projektów ochrony środowiska z: 

 środków budżetowych, 

 krajowych funduszy celowych, 

 funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej, 

 fundacji i agencji, 

 instytucji finansowych (banki, instytucje leasingowe), 

 programów i umów bilateralnych. 

W przypadku funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej, w sposób bardziej szczegółowy 
opisano: 

 zasady ich funkcjonowania, 

 cele, 

 kryteria wyboru projektów, 

 procedurę składania wniosków, 

 wymogi, które należy spełnić przy ubieganiu się o nie. 

Monitorowanie wdrażania programu prowadzone będzie przez Burmistrza Sandomierza przy 
współpracy z Marszałkiem Województwa, Wojewodą Świętokrzyskim oraz Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej 
ocenie w zakresie określenia stopnia wykonania działań lub przedsięwzięć, określenia stopnia 
realizacji przyjętych celów, oceny rozbieżności pomiędzy przyjętym, a wykonanym 
programem i analizie tych rozbieżności. 

Weryfikacji Programu dokona Burmistrz Miasta. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska z wykonania Programu Burmistrz sporządza, co dwa lata raporty, które 
przedstawia Radzie Miasta. Program winien być uchwalony w 2004 r. Raporty z realizacji 
należy przedstawić odpowiednio: do 30 czerwca 2006 r., 2008 r., 2010 r. i 2012 r.  

Będzie wówczas także możliwość zmian (weryfikacji) w zapisach Programu, gdyż cele, 
zadania Programu mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej, 
gospodarczej i ekologicznej występującej na trenie miasta. 

Zgodnie z wymogami, projekt Programu został zaopiniowany przez Zarząd Starostwa  
w Sandomierzu. Projekt ostateczny uwzględnia uwagi wniesione przez Urząd Miasta  
i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. 
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Załącznik nr 1 - Rozmieszczenie zasobów wód podziemnych w rejonie Sandomierza 

 

 

 

 
 

 

   

GZWP 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów 

 

 

  GZWP 422 „Romanówka” 
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Załącznik nr 2 – Mapa akustyczna Sandomierza 
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Załącznik nr 3 - Powierzchniowe zasoby wodne i instalacje gospodarki ściekowej 
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Załącznik nr 4 - Elementy ochrony przyrody 
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