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INDEKS SKRÓTÓW 

B(a)P Benzo(α)piren 

ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 

BAT Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki 

GHG Gazy cieplarniane 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

KPOP Krajowy Program Ochrony Powietrza 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PEM Pole elektromagnetyczne 

PGN / PGN dla 

Bełchatowa 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 

PM10 Frakcja pyłu zawieszonego, którego cząstki mają średnicę mniejszą niż 10 µm 

PM2,5 Frakcja pyłu zawieszonego, którego cząstki mają średnicę mniejszą niż 2,5 µm 

POP Program Ochrony Powietrza 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Bełchatowa 
RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  

Ustawa OOŚ Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Ustawa POŚ Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
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I. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Obowiązek sporządzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” wynika z zapisów Ustawy OOŚ 

z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Dyrektywy 2001/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. SOOŚ ma na celu ustalenie, czy 

przyjęte w dokumencie kierunki i działania gwarantują bezpieczeństwo środowiska 

przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi miasta. SOOŚ 

ma także umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych, jakie 

niesie realizacja postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić, czy przyjęte rozwiązania 

w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku. Ma 

ona także wykazać, czy konieczne jest przyjęcie rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

zaproponowanych działań. 

Podstawowe cele PGN to: 

• Ograniczenie emisji CO2 (gazów cieplarnianych); 

• Ograniczenie niskiej emisji do powietrza z obszaru gminy; 

• Rozwój odnawialnych źródeł energii; 

• Poprawa efektywności energetycznej; 

• Zwiększenie oszczędności energii. 

Zakres merytoryczny PGN zawiera: 

• Uwarunkowania strategiczne; 

• Uwarunkowania lokalne – ogólne strategię, w tym: 

• Cele strategiczne i szczegółowe; 

• Opracowanie planu dla Miasta Bełchatowa; 

• Charakterystykę stanu aktualnego Miasta Bełchatowa; 

• Identyfikację obszarów problemowych; 

• Aspekty organizacyjne i finansowe; 

• Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji; 

• Możliwości redukcji emisji, w tym: 

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

• Redukcję zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej; 

• Redukcję emisji w transporcie; 

• Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bełchatowa; 

• Działania, zadania i środki zaplanowane na okres objęty planem. 

Na podstawie analizy uwarunkowań prawnych oraz stanu obecnego wskazano istotne 

obszary problemowe na terenie miasta w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego 

rozwoju oraz przedstawiono skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których 

wdrożenie spowoduje obniżenie emisji szkodliwych gazów i zwiększenie efektywności 

energetycznej oraz wykorzystania OZE. Zakres wymaganych zadań obejmuje takie obszary, 

jak: 

• Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 

• Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii; 
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• Ograniczenie emisji w budynkach; 

• Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych; 

• Niskoemisyjny transport; 

• Gospodarka odpadami; 

• Gospodarka wodno-ściekowa; 

• Gospodarka przestrzenna; 

• Informacja i edukacja; 

• Administracja/inne. 

W przedmiotowej Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w celu określenia 

przypuszczalnych oddziaływań na środowisko, została określona skala potencjalnego 

oddziaływania zadań dla inwestycji liniowych, dla obiektów kubaturowych oraz działań 

związanych z racjonalizacją użytkowania energii i ciepła oraz z wykorzystaniem OZE.  

Zmiany w sposobie ogrzewania budynków zwykle wiążą się z ich remontami 

i termomodernizacją oraz uporządkowaniem przestrzeni wokół odnawianych mieszkań, co 

w konsekwencji będzie mieć pozytywny wpływ na jakość architektury oraz krajobrazu 

miejskiego. Zaniechanie tych działań prowadzi do degradacji technicznej i społecznej całych 

dzielnic. 

Podczas realizacji działań dla inwestycji może nastąpić krótkotrwała uciążliwość dla 

środowiska spowodowana pracami budowlano - remontowymi. Może nastąpić też 

tymczasowa zwiększona emisja pyłów do powietrza oraz zwiększona emisja NO2  

ze wzmożonego ruchu pojazdów budowlanych, a także wzrost emisji hałasu. W przypadku 

inwestycji liniowych oddziaływanie niekorzystne będzie na etapie budowy, natomiast 

w długotrwałej perspektywie zadania przyniosą korzystne skutki występujące w wyniku 

oddziaływań skumulowanych, długotrwałych o charakterze stałym. 

Działania dotyczące OZE również mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, natomiast  

korzystne oddziaływanie zaznaczy się w środowisku w sposób bezpośredni, ale odczuwalny 

w związku z działaniami wtórnymi i skumulowanymi o charakterze długotrwałym i stałym. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono potencjalnej możliwości wystąpienia 

trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko, związanych z realizacją celów i zadań 

ujętych w PGN. Działania opisane w PGN nie powinny powodować powstawania skażeń 

otaczającego terenu. 

Aby zapobiec lub ograniczyć oddziaływanie na środowisko realizacji zadań zawartych 

w PGN, należy zastosować przede wszystkim środki administracyjne, działania 

organizacyjne i odpowiednie zabiegi techniczne.  

Należy zwracać uwagę, aby przy lokalizacji zadań kubaturowych i przebiegu 

modernizowanej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej unikać wchodzenia na tereny 

cenne przyrodniczo i Natura 2000. 

Niniejsza strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie zawiera i nie zastępuje ocen 

oddziaływań na środowisko działań będących przedsięwzięciami, które muszą być poddane 

osobnej procedurze przeprowadzenia takiej oceny np. związanych z budową nowych dróg 

(kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – Dz. U. z 2016, poz. 71). 
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Jednoznacznie stwierdzono, że realizacja zadań przedstawionych w PGN nie będzie 

powodować uciążliwości poza granicami Polski – nie spowoduje oddziaływania 

transgranicznego na środowisko przyrodnicze mogącego objąć terytorium sąsiadujących 

państw. 

Należy zaznaczyć, że dokument PGN ma charakter informacyjny, w którym są 

przedstawione tylko propozycje działań mających na celu poprawę jakości powietrza (w tym 

ograniczenie emisji GHG), wzrost wykorzystania OZE i zmniejszenie zużycia energii.  

Za realizację zadań odpowiadają bezpośrednio inwestorzy, którzy powinni zwrócić uwagę  

na wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych dostępnych technik oraz 

spełniających standardy emisyjne, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i w fazie 

poeksploatacyjnej. 

W SOOŚ zostały zaproponowane zadania nadzorujące, dzięki którym możliwy będzie 

monitoring prognozowanych skutków wdrożenia PGN dla Bełchatowa. Ważne jest, by stale 

analizować możliwości pojawienia się nieplanowanych zagrożeń dla grup społecznych, 

lokalnych, przyrody i krajobrazu w wyniku uszczegóławiania zadań. 

Istotne znaczenie ma również sprawdzanie postępu we wdrażaniu PGN. Można i powinno 

czynić się to dwojako: poprzez kontrolę zadaniową (realizacja uchwalonych działań) oraz 

poprzez ocenę skutków oddziaływania zaproponowanych kierunków działań.  

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”, jak sama nazwa wskazuje, 

koncentruje się głównie na rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, zatem działania w nim 

przedstawione muszą mieć i mają pozytywny wpływ na środowisko oraz jakość powietrza. 

Podsumowując, skutki zrealizowania działań określonych w PGN będą miały korzystny 

wpływ na środowisko i ludzi, gdyż obniżą emisję CO2 i innych zanieczyszczeń, jak też 

przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 
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II. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział dotyczy celu i zakresu Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

oraz wyróżnia podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu.  

II.1. Cel i zakres Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

podstawy formalno - prawne opracowania dokumentu 

Zadaniem SOOŚ dla PGN jest określenie, czy przyjęte w tym dokumencie założenia 

i działania nie powodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz czy 

sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. Celem SOOŚ jest ustalenie 

potencjalnego znaczącego oddziaływania PGN na środowisko, z uwzględnieniem możliwych 

do realizacji wariantów tego dokumentu. 

Niniejsza Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla PGN została wykonana przez 

Anetę Dłubakowską, pracownika Urzędu Miasta Bełchatowa. 

Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji PGN 

jest elementem obowiązku prawnego wynikającego z: 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej dalej ustawą OOŚ. 

• Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Zakres SOOŚ oraz stopień szczegółowości informacji w niej zawartych jest zgodny 

z wymogami określonymi w ustawie OOŚ (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i został uzgodniony (wg 

art. 53 Ustawy OOŚ) z właściwymi organami ochrony środowiska. 

Zgodnie z Ustawą OOŚ, przeprowadzenia SOOŚ wymagają projekty polityk, strategii, 

planów i programów w określonych dziedzinach, które będą wyznaczały ramy dla 

późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W ustawie tej zawarte są informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawach: 

udostępniania informacji o środowisku, jego ochronie, także ocen oddziaływania na 

środowisko i transgranicznego oddziaływania na środowisko. Określa też zasady udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska i zasady współpracy organów administracji publicznej 

w zakresie postępowania w powyższych sprawach.  

• Zgodnie z ustawą OOŚ (art. 51 ust. 2), niniejsza „Strategiczna ocena oddziaływania 

na środowisko” powinna: 

a) Zawierać: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, 

• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, 

• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
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b) Określać, analizować i oceniać: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, 

w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: 

• różnorodność biologiczną, 

• ludzi, 

• zwierzęta, 

• rośliny, 

• wodę, 

• powietrze, 

• powierzchnię ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• zasoby naturalne, 

• zabytki, 

• dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy; 

c) Przedstawiać: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 

braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  
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III. Informacje o projekcie dokumentu 

Niniejszy rozdział dotyczy głównych celów i zawartości dokumentu „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”, dla którego opracowywana jest Strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko.  

 III.1. Główne cele projektowanego dokumentu 

Dokument PGN dla Bełchatowa został opracowany w celu realizacji założeń określonych 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz w Dyrektywie CAFE  (Clean Air for Europe), 

m.in.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej oraz 

wzrost wykorzystania energii z OZE. 

PGN realizuje cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%, 

• zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 

energii, 

• redukcja zużycia energii przez dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania 

energii o 20%, 

które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia zużycia energii, 

 co umożliwia zaoszczędzenie paliw konwencjonalnych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia także Polsce osiągnięcie porównywalnego do 

innych rozwiniętych Państw Europy poziomu efektywności energetycznej na jednostkę PKB 

oraz przedstawia rozwiązania mające wpływ na gospodarkę i środowisko. Istotą 

sporządzenia Planu jest osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych 

przy podjęciu działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i innych substancji. Jego 

ustanowienie i realizacja są niezbędne z uwagi na zobowiązania redukcyjne określone 

w Protokole z Kioto i Pakiecie energetyczno-klimatycznym UE. 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla PGN ma na celu ustalenie, czy 

przyjęte w dokumencie kierunki i działania gwarantują bezpieczeństwo środowiska 

przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi Bełchatowa. 

SOOŚ ma także umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych, 

jakie niesie realizacja postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić, czy przyjęte 

rozwiązania w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń 

w środowisku. 

III.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji PGN pod kątem założeń 

zamieszczonych w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym, 

a także pod kątem dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie miasta. Zawiera 

dane dotyczące planowanych działań inwestycyjnych, poza-inwestycyjnych oraz 

edukacyjnych na rzecz ochrony klimatu, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

racjonalnego zużycia energii oraz wdrażania technologii opartych na odnawialnych źródłach 

energii. Wykazuje możliwe źródła finansowania zaplanowanych działań, uwzględniając wkład 

Unii Europejskiej w postaci Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wkład własny 

miasta i źródła krajowe.  



 

11 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa 

Analiza stanu obecnego Bełchatowa obejmuje charakterystykę obszaru pod kątem położenia 

geograficznego, podziału administracyjnego, struktury demograficznej, charakterystyki 

transportu kołowego i kolejowego wraz ze stanem infrastruktury transportowej oraz stan 

powietrza atmosferycznego w obrębie miasta. Do analizy stanu obecnego wykorzystano 

dane z: Głównego Urzędu Statystycznego, Przedsiębiorstw Energetycznych, Urzędu Miasta 

Bełchatowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiej 

Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), dostępnych wojewódzkich i lokalnych 

dokumentów strategicznych i planistycznych oraz danych Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad.  

W PGN zawarto również potencjał obszaru m. in. w zakresie wykorzystania energii 

odnawialnej (głównie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych), redukcji zużycia 

energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych 

(poprzez działania inwestycyjne, takie jak termomodernizacja budynków, modernizacja 

oświetlenia wewnątrz budynków oraz oświetlenia ulicznego) oraz redukcji emisji 

w transporcie. Zawarte w dokumencie PGN dla Bełchatowa wyniki inwentaryzacji emisji 

pozwalają na identyfikację głównych, antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych 

(CO2) oraz na nadanie priorytetów odpowiednim działaniom na rzecz redukcji emisji. Na tej 

podstawie określono priorytetowe obszary działań, w obrębie których zaplanowano zadania. 

Realizacja PGN dla Bełchatowa powinna być regularnie kontrolowana, dlatego 

zaproponowane zostały działania monitorujące. Dzięki temu będzie można ocenić 

efektywność PGN. Ponadto pomoże to w przyszłości zidentyfikować, które działania są 

najskuteczniejsze, a które niewystarczające. 
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IV. Stan istniejący środowiska 

Rozdział ten zawiera informacje na temat stanu środowiska w Bełchatowie w roku 2013, czyli 

przed rozpoczęciem realizacji zadań założonych w projekcie PGN. Zostały w nim opisane 

odpowiednio następujące komponenty:  

• Klimat i powietrze atmosferyczne, 

• Wody powierzchniowe i podziemne, 

• Budowa geologiczna, warunki glebowe i zasoby naturalne, 

• Krajobraz i rzeźba terenu, 

• Klimat akustyczny, 

• Oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 

• Gospodarka odpadami, 

• Ochrona przyrody, obszary Natura 2000 i bioróżnorodność, 

• Zabytki, 

• Zagrożenia naturalne, 

• Energia odnawialna. 

IV.1.  Charakterystyka obszaru objętego PGN 

Bełchatów to miasto powiatowe, znajdujące się w centralno-południowej części województwa 

łódzkiego. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym, miasto to zlokalizowane jest 

w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w obrębie podprowincji: Wzniesienia 

Południowomazowieckie. Należy do nich mezoregion Wysoczyzny Bełchatowskiej. 

Ze względu na obecność w odległości 10 km największego w Polsce zagłębia paliwowo – 

energetycznego, obejmującego PGE Kopalnie węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A oraz PGE 

Elektrownia „Bełchatów” S.A, jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych 

w regionie.  

Położenie geograficzne miasta lokuje je na Wzniesieniach Południowomazowieckich, 

w mezoregionie Wysoczyzna Bełchatowska nad rzeką Rakówką. Dzieli ją dystans 50 km  

na południe od Łodzi i ok. 25 km na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. 

Miasto Bełchatów obejmuje obszar 3 464 ha (źródło CODGiK, 2014 r.). Zajmuje 

powierzchnię 35 km2, co stanowi około 0,19% powierzchni województwa łódzkiego.  

W układzie administracyjnym Bełchatów podzielony jest na 27 osiedli: Osiedle 1 Maja, 

Osiedle Binków, Osiedle Budowlanych, Osiedle Dolnośląskie, Osiedle Konopnickiej, Osiedle 

Kopernika, Osiedle Okrzei, Osiedle Olsztyńskie, Osiedle Przytorze, Osiedle Słoneczne, 

Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Wolność, Osiedle Żołnierzy POW, Bełchatówek, Osiedle 

Czaplinieckie, Dobrzelów, Osiedle Domiechowice, Osiedle Edwardów, Grocholice, Osiedle 

Lipy, Osiedle Ludwików, Osiedle Górnik, Politanice, Osiedle Zdzieszulice, Śródmieście, 

Osiedle Zamoście i Osiedle Łąkowa. 

Poglądową mapę miasta przedstawia Rysunek 1. 
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Rysunek 1 Mapa Miasta Bełchatowa  

źródło: http://www.naszbelchatow.pl/mapa-belchatowa/ 

IV.2. Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska na obszarach 

objętych oddziaływaniem dokumentu 

Analiza i ocena stanu istniejącego środowiska na terenie Bełchatowa została opracowana 

w oparciu o informacje zawarte w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” 

oraz innych dokumentach, takich jak: 

• Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016 – 2019; 

• Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miasto Bełchatów 2011 (z uwzględnieniem lat 

2012-2015); 

• Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego w 2013 roku;  

• Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012;  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bełchatów;  

• Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020  

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 

IV.2.1. Klimat i powietrze atmosferyczne 

Na terenie Bełchatowa występują łagodne zimy. Średnia roczna temperatura na tym 

obszarze wynosi 7,7°C. Najchłodniejszy miesiąc w roku to styczeń - temperatura sięga wtedy 

średnio -1,7°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura to 17,4°C. 

Średnie opady w Bełchatowie wynoszą rocznie 576 mm. Najsuchszym miesiącem jest luty, 

lipiec to natomiast miesiąc, w którym występuje największa ilość opadów atmosferycznych. 
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Liczba dni mroźnych w roku wynosi średnio 30-50 dni. Na terenie Bełchatowa dominuje 

wpływ wilgotnych mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, z przewagą 

wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich. W centrum miasta, ze względu na zwartą 

zabudowę, warunki klimatyczne są niekorzystne dla stanu środowiska i warunków życia 

mieszkańców, gdyż uniemożliwiona jest cyrkulacja i wymiana powietrza, co skutkuje 

wyższym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu.  

Miasto Bełchatów należy do strefy łódzkiej o kodzie PL1002. W skład strefy wchodzi: powiat 

bełchatowski, powiat brzeziński, powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, powiat 

łowicki, powiat łódzki wschodni, powiat opoczyński, powiat pajęczański, powiat piotrkowski, 

powiat poddębicki, powiat radomszczański, rawski, powiat sieradzki, powiat skierniewicki, 

powiat tomaszowski, powiat wieluński, powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski, powiat 

pabianicki (bez gminy miejskiej Pabianice i gminy miejskiej Konstantynów Łódzki), powiat 

zgierski (bez gminy miejskiej Zgierz oraz miejskiej części gminy miejsko-wiejskiej 

Aleksandrów Łódzki) oraz miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski i miasto na 

prawach powiatu Skierniewice.  

Na terenie strefy znajdują się liczne stanowiska pomiarowe, które wykorzystują różne 

metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza takich jak SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 

i PM2,5. Pierwsza z nich znajduje się przy ul. Okrzei 49 i jest obsługiwana przez WSSE 

Łódź. W stacji możliwe są pomiary stężeń SO2, NO2 oraz pyłu, wykonywane metodą 

manualną co 24 godziny. Druga stacja znajduje się przy Os. Przytorze i jest obsługiwana 

przez Elektrownie „Bełchatów”. Pomiary wykonywane są automatycznie co godzinę. 

Monitorowane substancje to SO2, NO2 oraz PM10. W mieście znajdują się 3 stacje pomiarów 

pasywnych. Punkty pomiarowe przy ul. Kościuszki i Czaplinecka 77 są tzw. punktami 

komunikacyjnymi.  

Tabela 1 Wyniki pomiarów SO2 i NO2 za rok 2013 w punkcie pomiarowym przy ul. Przemysłowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ Łódź 2013 

 

Miesiąc Średnie 
stężenie SO2 
(miesięczne) 

Średnie 
stężenie 
SO2 (okres 
letni / okres 
zimowy) 

Średnie 
stężenie 
SO2 
(roczne) 

Średnie 
stężenie NO2 
(miesięczne) 

Średnie 
stężenie NO2 
(okres letni / 
okres 
zimowy) 

Średnie 
stężenie 
NO2 
(roczne) 

Norma  

[
µ𝑔3

𝑚
] 

20   40   

Styczeń 14,2 5,7 / 8,1 6,9 23,9 14,3 / 21,9 18,1 

Luty 9,9 20,7 

Marzec  9,3 22,9 

Kwiecień 20,0 13,5 

Maj 4,1 13,5 

Czerwiec 2,6 16,1 

Lipiec 2,6 13,8 

Sierpień 2,9 14,0 

Wrzesień 2,2 14,8 

Październik 4,8 19,2 

Listopad 6,8 21,4 

Grudzień 3,6 23,5 
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Tabela 2 Wyniki pomiarów SO i NO za rok 2013 w punkcie pomiarowym przy ul. Kościuszki p. poczcie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ Łódź 2013 

Tabela 3 Wyniki pomiarów SO i NO za rok 2013 w punkcie pomiarowym przy ul. Czaplinecka 77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ Łódź 2013 

 

Porównując wyniki otrzymane ze stacji pomiaru tła zanieczyszczeń miasta (ul. Przemysłowa) 

oraz punktów komunikacyjnych (ul. Czaplinecka 77 i ul. Kościuszki p. Poczcie) możemy 

Miesiąc Średnie 
stężenie SO2 
(miesięczne) 

[
µ𝑔3

𝑚
] 

Średnie 
stężenie 
SO2 
(okres 
letni / 
okres 
zimowy) 

[
µ𝑔3

𝑚
] 

Średnie 
stężenie 
SO2 
(roczne) 

[
µ𝑔3

𝑚
] 

Średnie 
stężenie NO2 
(miesięczne) 

[
µ𝑔3

𝑚
] 

Średnie 
stężenie 
NO2 (okres 
letni / okres 
zimowy)  

[
µ𝑔3

𝑚
] 

Średnie 
stężenie 
NO2 
(roczne) 

[
µ𝑔3

𝑚
]  

Norma  

[
µ𝑔3

𝑚
] 

20   40   

Styczeń 6,5 4,1 / 9,0 6,5 39,2 36,2 / 41,0 38,6 

Luty 24,0 47,9 

Marzec  10,0 36,9 

Kwiecień 9,8 33,0 

Maj 2,6 34,8 

Czerwiec 4,4 46,9 

Lipiec 2,2 35,6 

Sierpień 3,4 35,4 

Wrzesień 2,4 31,2 

Październik 4,7 38,6 

Listopad 6,4 36,8 

Grudzień 2,1 46,5 

Miesiąc Średnie 
stężenie SO2 
(miesięczne) 

Średnie 
stężenie 
SO2 
(okres 
letni / 
okres 
zimowy) 

Średnie 
stężenie 
SO2 
(roczne) 

Średnie 
stężenie NO2 
(miesięczne) 

Średnie 
stężenie NO2 
(okres letni / 
okres 
zimowy) 

Średnie 
stężenie 
NO2 
(roczne) 

Norma  

[
µ𝑔3

𝑚
] 

20   40   

Styczeń 11,7 4,8 / 6,8 5,8 34,2 26,6 / 34,9 30,8 

Luty 11,8 36,2 

Marzec  9,6 31,0 

Kwiecień 15,1 29,9 

Maj 2,4 24,9 

Czerwiec 2,9 27,4 

Lipiec 2,7 23,5 

Sierpień 2,7 26,3 

Wrzesień 2,9 27,5 

Październik 3,2 38,4 

Listopad 2,5 31,1 

Grudzień 2,1 38,6 



 

16 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa 

zauważyć, że wartości średniego stężenia NO2  w punktach komunikacyjnych są wyższe niż 

w punkcie przy ul. Przemysłowej. Na terenie miasta Bełchatowa nie dochodzi 

do przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 i  pyłu zawieszonego PM2,5. 

Tabela 4 Pomiar zanieczyszczenia powietrza dla stacji zlokalizowanej przy osiedlu Przytorze 
w Bełchatowie, wartości średniomiesięczne za rok 2002 

Miesiąc/ 
norma 

CO NO2 NOx SO2 PM10 

[mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

10 40 30 20 40 

Styczeń 9,6 10,2 19,8 12,1 22,7 

Luty 9,9 14,0 23,9 4,8 26,1 

Marzec 9,4 14,7 24,1 5,7 55,3 

Kwiecień 10,5 14,8 25,3 3,5 52,9 

Maj 1,7 10,9 12,6 3,3 17,6 

Czerwiec 0,0 8,3 8,3 5,2 12,9 

Lipiec 0,0 13,8 13,8 4,9 13,7 

Sierpień awaria awaria awaria 5,1 26,0 

Wrzesień 0,2 19,5 19,7 7,1 26,5 

Październik 0,2 13,3 13,5 6,1 awaria 

Listopad 0,3 18,0 18,3 6,8 20,2 

Grudzień 0,0 19,3 19,3 10,9 30,2 

Średni roczny poziom 3,8 14,2 18,1 6,3 27,7 

Źródło: PGE , dane za rok 2002 

 

Tabela 5 Pomiar zanieczyszczenia powietrza dla stacji zlokalizowanej przy ulicy Przy Torze 
w Bełchatowie, wartości średniomiesięczne za rok 2013 

Miesiąc/norma 

NO NO2 NOx SO2 PM10 

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

 40 30 20 40 

Styczeń 5,0 19,4 24,4 13,8 25,9 

Luty 6,0 18,7 24,8 10,0 30,7 

Marzec 5,8 19,9 25,7 12,2 36,1 

Kwiecień 5,2 19,6 24,8 8,7 33,5 

Maj 3,2 12,5 15,7 3,8 21,9 

Czerwiec 8,1 16,4 24,5 3,4 15,8 

Lipiec 9,0 16,4 25,4 3,4 19,1 

Sierpień 11,0 20,4 31,5 4,0 19,5 

Wrzesień 2,8 3,4 6,3 4,2 13,8 

Październik 19,2 20,9 40,1 4,7 17,8 

Listopad 11,2 21,0 32,2 4,4 22,4 

Grudzień 17,1 22,2 39,3 11,7 24,2 

Średni roczny poziom 8,6 17,6 26,2 7,0 23,4 

Źródło: PGE dane za rok 2013 
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Analizując dane udostępnione przez PGE za rok 2002 oraz 2013 w obu rocznikach nie 

odnotowano przekroczeń norm stężeń średniorocznych. Jednak zauważalny jest wzrost 

wartości stężeń NO, NO2, NOx oraz SO2 znajdujących się w powietrzu. Jedynie stężenie pyłu 

zawieszonego PM10 zmalało z poziomu 27,7 µg/m3 do poziomu 23,4 µg/m3. 

Na podstawie danych WIOŚ z 2007 roku Bełchatów należał do piotrkowsko-

radomszczańskiej strefy i uzyskała ona klasę C ze względu na ponadnormatywne stężenie 

pyłu zawieszonego. Jednakże w Bełchatowie nie miały miejsca żadne przekroczenia, 

a stężenie dwutlenku siarki było zdecydowanie najniższe spośród mierzonych w miastach 

regionu. 

Wpływ na taki wynik miały: 

• brak dużych zakładów przemysłowych, 

• brak typowego zakładu ciepłowniczego, 

• duża ilość budynków mieszkalnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej,  

• dolina rzeki Rakówki przebiegająca niemal przez środek miasta tworzy niejako system 

wentylacyjny. 

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary 

pasywne SO2 i NO2 z 5 stacji pomiarowych (innych niż w roku 2011). Wyniki przedstawione 

zostały w Tabela 6. 

Tabela 6 Wyniki pomiarów pasywnych SO2 i NO2 wykonanych w 2009 roku 

Punkt pomiarowy SO2 NO2 

Bełchatów os. Dolnośląskie bl.329/330 8,2 16,3 

Bełchatów ul. Wojska Polskiego (przy 
kwiaciarni Irys) 

7,8 30,3 

Bełchatów os. Budowlanych bl. 4 8,4 18,7 

Bełchatów ul. Wschodnia 16 7,6 18,4 

Źródło: WIOŚ, dane za 2009 rok 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031) dopuszczalna 

wartość dwutlenku siarki Da = 20 μg/m3 określona jest dla stężenia średniorocznego oraz dla 

okresu zimowego liczonego dla miesięcy styczeń – marzec i październik – grudzień 

(półrocze chłodne). Jest to wartość dopuszczalna ze względu na ochronę roślin. Przy tak 

liczonej średniej dla półrocza chłodnego w punktach pomiarowym nie doszło do przekroczeń 

w 2009 roku. Lecz przy pomiarach średniorocznych nie doszło do przekroczeń. 

Dopuszczalna wartość dwutlenku azotu Da = 40 μg/m3 określona jest dla stężenia 

średniorocznego. Na terenie Miasta Bełchatowa dopuszczalne stężenie dwutlenku azotu nie 

zostały przekroczone. 

Na terenie Bełchatowa brak jest zakładów przemysłowych, które mogłyby być źródłem 

znacznych emisji gazów oraz pyłów do powietrza. Bliskie sąsiedztwo z Elektrownią 

Bełchatów (gmina Kleszczów) nie wpływa bezpośrednio na jakość powietrza w mieście 

Bełchatów. Jest to zapewnione dzięki dużej wysokość kominów elektrowni (ponad 300 m). 

Emisje ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw (kotły, piece 

przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi zazwyczaj zalicza się do tzw. wysokiej 

emisji, którą reguluje system EU ETS. 
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Problem tzw. „niskiej emisji” w mieście Bełchatów wynika z istnienia niskoefektywnych źródeł 

ciepła, takich jak kotły i piece w jedno- i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zwartej 

zabudowy, uciążliwego i niezorganizowanego transportu samochodowego (wzmożony ruch 

samochodowy, tworzenie się korków w godzinach szczytu).  

Jako przyczyny występowania zjawiska niskiej emisji uznaje się: 

• emisję ze źródeł indywidualnych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel, miał, 

drewno) na cele komunalne i bytowe; 

• emisję liniową związaną z ruchem samochodowym; 

• emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników 

i boisk. 

IV.2.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

Przez miasto, z północy na południe, płynie rzeka Rakówka, która stanowi prawobrzeżny 

dopływ Wisły. Rzeka ta należy do śródlądowych wód powierzchniowych, ważnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Źródło Rakówki zlokalizowane jest poza 

granicami miasta. Jej całkowita długość jest równa 22,5 km, natomiast powierzchnia zlewni 

wynosi 147,5 km2. Na terenie Bełchatowa, koryto rzeki jest w większości uregulowane. W 

północnej części miasta rozwinięty jest system rowów melioracyjnych. Rakówka jest również 

prawobrzeżnym dopływem rzeki Widawki. Rakówka zawiera się w systemie rzeki Odry, przy 

jego granicy z systemem Wisły. Systemy te rozdziela dział wodny, przebiegający w pobliżu 

miasta, co ma wpływ na czynniki kształtujące charakter przyrodniczy analizowanego obszaru 

(np. warunki gruntowo-wodne, czy morfologię terenu). W Bełchatowie do Rakówki wpływają 

trzy lewobrzeżne dopływy – dwa z nich również nazywają się Rakówka (nazwa zwyczajowa) 

Zawartość wody w rzece Rakówce jest silnie uzależniony od występujących opadów 

atmosferycznych.  

Na terenie Bełchatowa znajdują się niewielkie zbiorniki wodne, które w większości powstały 

na skutek działalności człowieka, w celach rekreacyjnych, jako stawy rybne lub oczka 

wodne. Naturalne zbiorniki stanowią oczka wodne: „Biały Ług” i „Duży Ług”, których łączna 

powierzchnia wynosi 5 ha. Znajdują się one na obszarze kompleksu leśnego zachodniej 

części Bełchatowa. 

Wyróżnia się następujące klasy czystości wody: 

• Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• Klasa II – wody dobrej jakości, 

• Klasa III – wody zadowalającej jakości, 

• Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

• Klasa V – wody złej jakości. 

Zgodnie z POŚ dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy  na 

lata 2021 – 2024, wody Rakówki zaliczono do klasy IV (na różnych jej odcinkach). Wpływ na 

parametry wody ma tutaj przede wszystkim fakt, że Rakówka jest głównym odbiornikiem 

ścieków z Bełchatowa 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez WIOŚ w 2015 roku w punkcie pomiarowym 

Kuźnica Kaszewska, wody rzeki Rakówki posiadają słaby stan/potencjał ekologiczny. Ocena 

chemiczna badanych wód wykazała natomiast, że są one w złym stanie.  
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Zbiorniki wód głębinowych na terenie Miasta Bełchatowa stanowią kredowe poziomy 

wodonośne (margle, wapienie, wapienie margliste). Nośnikiem wód są strefy spękań 

szczelinowych.  

Na terenie miasta znajdują się ujęcia wód czwartorzędowych, których wydajność wynosi 30-

70 m3/h. Narażenie wód podziemnych na degradację jest mniejsze niż wód 

powierzchniowych, lecz ze względu na infiltrację wódy powierzchniowych i opadowych przez 

gleby i skały, do wód podziemnych przedostają się typowe dla zagospodarowania terenu 

zanieczyszczenia (np. ze składowisk, rolnictwa). Bardzo istotny jest fakt, że na terenie 

Bełchatowa poziomy wodonośne są ze sobą połączone hydraulicznie, co nie jest korzystnym 

zjawiskiem ze względu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Największe zagrożenie dla 

stanu wód podziemnych stanowią nieczynne lub źle zabezpieczone studnie oraz ujęcia 

publiczne.  

Jakość wód podziemnych monitoruje łódzki WIOŚ i zgodnie z informacjami zawartymi w 

POŚ, wody podziemne na terenie Bełchatowa zakwalifikowano do II klasy jakości (czyli 

dobrej jakości).  

Bełchatów zaopatruje w wodę Ujęcie Wód Podziemnych „Myszaki-Niedyszyna” o zasobach 

eksploatacyjnych równych 21600 m3/h przy depresji 16-38 m, które znajduje się w północno-

wschodniej części miasta. Obsługiwane jest ono przez zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD-KAN” Sp. z o.o. (ZWIK) Woda ujmowana jest z poziomu wodonośnego kredy 

górnej o głębokości otworów od 100 do 150 metrów. Ujmowana woda wymaga uzdatniania, 

co odbywa się w osiemnastu odżelaziaczach. Po procesie odżelaziania woda jest 

gromadzona w dwóch zbiornikach wyrównawczych skąd poprzez pompownię drugiego 

stopnia przesyłana do Miasta dwoma magistralami ø800 i ø500. Jakość wód jest 

kontrolowana przez ZWIK na wyjściu ze stacji uzdatniania i w sieci wodociągowej. Badania 

wód przeprowadza także PWIS. Stan tych wód określany jest jako dobry, zarówno pod 

względem bakteriologicznym, jak i fizykochemicznym.  

W Bełchatowie funkcjonują również nieliczne ujęcia wód podziemnych, które zaopatrują 

w wodę zakłady, ogrody działkowe i studnie przydomowe.  

Na terenie miasta działało też ujęcie „Ludwików”, jednak zostało ono zlikwidowane.  

IV.2.3. Budowa geologiczna, warunki glebowe i zasoby naturalne 

Miasto Bełchatów położone jest na terenie południowej części Kredowej Niecki Łódzkiej, 

gdzie na osadach kredowych zalegają osady trzeciorzędowe, które pokrywa z kolei płaszcz 

czwartorzędowy. Poniżeej kredy znajdują się utwory mezozoiczne. Miąższość triasu wynosi 

ok. 1500 m i składa się on z iłowców, piaskowców, mułowców, dolomitów. Osady jurajskie, 

których miąższość wynosi ok. 1000 m, na terenie Bełchatowa reprezentują wszystkie piętra 

stratygraficzne i składają się one z: skał mułowcowo-piaskowcowych, iłowców, dolomitów, 

piaskowców, mułowców, margli. Kredę reprezentują utwory z piaskowców, wapieni, margli, 

opoki. Osady kredowe zalegają w Bełchatowie na głębokości ok. 30-40 m i posiadają 

miąższość kilkuset metrów. Utwory trzeciorzędowe występują w formie płatów. Ich 

miąższość jest bardzo zróżnicowana ze względu na tektonikę podłoża. Zbudowane są  

z utworów ilastych,  mułkowo-piaszczystych, węgla brunatnego. Czwartorzęd reprezentują 

osady pochodzące z plejstocenu i holocenu. Miąższość osadów plejstoceńskich wynosi ok. 

35 m. Składają się one m. in. z glin lodowcowych i piasków wodnolodowcowych. 

Występujące w granicach miasta paraboliczne wydmy zaliczono do warstw czwrtorzędu 
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nierozdzielonego. Osady holoceńskie składają się z części organicznych, glin humusowych, 

namułów, torfów.  

Jakość gleb pod względem ich właściwości użytkowych określają tzw. klasy bonitacyjne. 

Gruntu orne dzieli się na klasy od I do VI ([online], http://www.rynek-rolny.pl/artykul/klasy-

bonitacyjne-gleby-oceniamy-wartosc-ziemi-uprawnej.html): 

• Klasa I – gleby orne najlepsze, 

• Klasa II – gleby orne bardzo dobre, 

• Klasa IIIa – gleby orne dobre, 

• Klasa IIIb – gleby orne średnio dobre, 

• Klasa IVa – gleby orne średniej jakości, lepsze, 

• Klasa IVb – gleby orne średniej jakości, gorsze, 

• Klava V – gleby orne słabe, 

• Klasa VI – gleby orne najsłabsze, 

• Klasa VIz – gleby orne najsłabsze, trwale za suche lub za mokre, gleby pod 

zalesienia. 

Na obszarze miasta dominują gleby bielicowe i brunatne, które zostały zakwalifikowane do V 

i VI klasy bonitacyjnej. Wykształciły się one na podłożu piaszczystym. W północnych 

rejonach Bełchatowa występują również gleby o klasach bonitacyjnych IIIa – IV, które 

wykształciły sięna obszarach zdominowanych przz piaski gliniaste. Na terenie Bełchatowa,  

w dnach dolinnych przeważają użytki zielone o różnych klasach bonitacyjnych, głównie 

wytworzonych na glebach murszasto-mineralnych. Zgodnie z POŚ, na terenie miasta 

wykonuje się badania stanu zanieczyszczenia gleb i wykazały one, że nie przekroczno 

progowych zawartości metali ciężkich w próbkach. Zaobserwowano jedynie podwyższoną 

zawartość cynku na stanowisku przy ul. Lipowej. 

Na terenie Bełchatowa ważny surowiec dla przemysłu cegielnianego stanowiły gliny 

zwałowe, jednak ze względu na ich jakość zaprzestano wydobycia – zawierały substancje, 

które z punktu widzenia przydatności w przemyśle były szkodliwe. 

Obficie w granicach miasta wystepują piaski eoliczne, które wykształciły się w wydmach, 

w zachodniej części Bełchatowa. Były one uprzednio wykorzystywane na cele budownictwa 

drogowego i mieszkaniowego i większość z nich została wyeksploatowana. Obecnie na 

terenie miasta nie prowadzi się eksploatacji piasków eolicznych. 

Znajdujące się na obszarze Bełchatowa złoża piasków i żwirów wodnolodowcowych służą 

obecnie do lokalnych celów budownictwa. Ze względu na zróżnicowanie surowców 

i występowanie soczewek glin i mułków, utrudnione jest wydobycie tych zasobów na większą 

skalę.  

IV.2.4. Krajobraz i rzeźba terenu 

Miasto Bełchatów zlokalizowane jest na terenie Wysoczyzny Bełchatowskiej. Jej krajobraz 

stanowi falista równina i pasmo skierowanych z północy na południe wzgórz morenowych, 

których obecność jest związana ze zlodowaceniem warciańskim. Na krajobraz miasta 

najbardziej wpłynął zanik lądolodu Widawki i Warty, procesy eoliczne (dzięki którym powstały 

wydmy), a także erozja dolin rzecznych. Główną formą ukształtowania terenu jest 

wysoczyzna morenowa płaska, którą rozcina rzeka Rakówka oraz jej dopływy. Cenną formę 

na terenie Bełchatowa stanowią paraboliczne wydmy, porośnięte lasem, których wysokości 
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sięgają kilkunastu metrów. Owstały one w wyniku dzialności wiatru. Procesy eoliczne 

przyczyniły się również do utworzenia się terenów bezodpływowych, na których rozwinęły się 

torfowiska, oczka wodne, tereny bagienne, a także zbiorniki wodne: „Biały Ług” i „Duży Ług”.  

System wodny rzeki Odry i Wisły rozdzielają Borowskie Góry, znajdujące się we wschodniej 

części miasta. W Bełchatowie najniżej położone miejsce (poniżej 200 m n.p.m.) znajduje się 

w dolinie Rakówki. Krajobraz miasta tworzą również przestrzenie zielone, takie jak: lasy 

(w tym bór suchy, bór świeży, bory bagienne lub wilgotne), użytki zielone nieurządzone, 

parki, skwery, ogródki działkowe, zieleń uliczna, przydrożna i przydomowa, tereny sportowe 

i zieleńce, a także tereny dolinne Rakówki i jej dopływów. 

IV.2.5. Klimat akustyczny 

W celu kontroli poziomów hałasu WIOŚ w Łodzi prowadzi badania monitoringowe na terenie 

województwa, co roku mierząc natężenie hałasu w innych miejscowościach. Pomiary hałasu 

w Bełchatowie zostały ostatnio wykonane w 2010 roku.  

Punkt całoroczny (BEŁ 01) był zlokalizowany na ul. 1 Maja, przy drodze miejskiej, 

stanowiącej część drogi powiatowej nr 1934 E, znajdował się na parkingu przy wylocie ul. 

Stefana Okrzei. Przekrój pomiarowy jednodobowy (BEŁ 02r i BEŁ 02) znajdowały się przy al. 

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy drodze miejskiej. Punkt BEŁ 02r zlokalizowano 

na terenie zielonym, przy skrzyżowaniu z ul. Królewską, natomiast punkt BEŁ 02 

umieszczono 100 m od jezdni ul. Wyszyńskiego, na wysokości pierwszej linii zabudowy 

szeregowej jednorodzinnej.  

Lokalizację wyżej opisanych punktów pomiarowych przedstawia Rysunek 2. 

 

Rysunek 2 Lokalizacja punktów pomiarowych natężenia hałasu na terenie Bełchatowa w 2010 r.  

źródło: Wyniki pomiarów hałasu w 2010 r., http://www.wios.lodz.pl/files/docs/halas_2010.pdf 
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Pomiary wykazały, że w punkcie BEŁ 01 (całoroczne pomiary natężenia hałasu) została 

przekroczona normatywna wartość natężenia dźwięku o 4,7 dB (64,7 dB). Zanotowano 

przekroczenia w porach nocnych (54,1 dB).  

W punkcie pomiarowym BEŁ 02r również zaobserwowano przekroczenie normatywnych 

wartości natężenia dźwięku: 

• 66,8 dB dla pory dziennej – czyli przekroczenie o 6,8 dB  

• 59,1 dB dla pory nocnej – przekroczenie wyniosło 9,1 dB. 

Pomiary wykonane na punkcie pomarowym BEŁ 02 nie wykazały przekroczeń 

dopuszczalnych wartości – natężenie dźwięku w porze dziennej wyniosło 51,2 dB, natomaist 

w porze nocnej: 41,7 dB. 

IV.2.6. Oddziaływanie pól elektromagentycznych 

Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na jonizujące i niejonizujące - jest to wynikiem 

ograniczonej wielkości energii wystarczającej do jonizacji cząstek materii, której granica 

wynosi ok. 1015 Hz. Powyżej tej granicy zawiera się promieniowanie jonizujące, natomiast 

poniżej – niejonizujące. Pola elektromagnetyczne występują powszechnie w środowisku i nie 

da się ich wyeliminować. Gdy występują ponadnormatywne oddziaływania, ogranicza się 

poziomy promieniowania poprzez działania techniczne, organizacyjne lub prawne. 

Oddziaływanie promieniowania jonizującego jest szkodliwe dla organów wewnętrznych 

i DNA. Promieniowanie niejonizujące natomiast oddziałuje na wszystkie ciała materialne, 

w jego zakresie najważniejsze są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej 

i ekstremalnie niskiej częstotliwości. Pochodzi ono zarówno ze źródeł naturalnych 

(np. promieniowanie termiczne, słoneczne) jak i sztucznych wynikających z działalności 

człowieka. Źródłami pól elektromagnetycznych pochodzenia sztucznego są: 

• linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia; 

• stacje radiowe i telewizyjne; 

• stacje bazowe telefonii komórkowej; 

• stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne; 

• stacje transformatorowe; 

• sprzęt gospodarstwa domowego; 

• instalacje elektryczne; 

• urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach 

przemysłowych 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka zależy przede wszystkim od wielkości 

natężenia i częstotliwości drgań. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega  

na utrzymaniu wartości pól elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym 

dopuszczalnego limitu. W Polsce dopuszczalna wartość natężenia pola 

elektromagnetycznego wynosi 7 V/m.  

Miasto Bełchatów jak i cały powiat Bełchatowski jest szczególnie narażony 

na promieniowanie elektroenergetyczne niskiej częstotliwości wywołane znacznym 

zagęszczeniem infrastruktury elektroenergetycznej, a to za sprawą lokalizacji PGE 

Elektrowni Bełchatów S.A. wytwarzającej ponad 20% polskiej energii, której zdecydowana 

większość wysyłana jest poza województwo łódzkie liniami 400 kV i 220 kV. Ponadto PGE 
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Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. posiada bardzo rozbudowaną sieć elektryczną 

400 kV i 110 kV z licznymi stacjami transformatorowymi. 

Badania przeprowadzone w 2008 roku przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska w mieście Bełchatów nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej wartości 

składowej elektrycznej E = 7 V/m. Pomiary były prowadzone wówczas w trzech punktach: 

• na ul. Kościuszki 13; 

• na os. Dolnośląskim 333; 

• na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego/Targowa. 

Analiza ta pozwala na stwierdzenie, iż planowanie oraz budowa inwestycji emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne do środowiska na tym terenie prowadzona jest 

z zachowaniem wymaganych norm. 

IV.2.7. Gospodarka odpadami 

Uchwała nr XXXIV/297/2013 rady gminy Bełchatów z dnia 18 marca 2013 r. w  sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełchatów obejmuje 

wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze Bełchatowa oraz przywożonych 

na jego obszar.  

Od lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów od mieszkańców Miasta Bełchatowa świadczy 

firma „EKO-REGION” sp. z o.o. Jest to spółka lokalna, która powstała z inicjatywy Powiatu 

Bełchatowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w  Łodzi oraz przy wsparciu kilkunastu innych samorządów województwa łódzkiego.  

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. 

Z obszaru zabudowy domów jednorodzinnych zbierane są odpady uprzednio wystawione 

poza teren posesji lub znajdujące się w pergolach. Na terenie zabudowy wielorodzinnej 

bioodpady można gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, natomiast odpady 

zielone należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych.  Zgodnie z nową „ustawą śmieciową” opłaty za odbiór odpadów 

od mieszkańców jest pobierana w formie podatku. Mieszkańcy, którzy prowadzą segregację 

odpadów ponoszą niższe opłaty niż osoby, które nie prowadzą selektywnej zbiórki. Do 

PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne: 

• Przeterminowane leki; 

• Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

• Zużyte baterie i akumulatory; 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• Odpady wielkogabarytowe; 

• Odpady budowlano-rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych 

samodzielnie (max. 2 m3/mieszkańca); 

• Zużyte opony; 

• Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone; 

• Opakowania ze szkła; 

• Opakowania z papieru i tektury; 

• Opakowania z tworzyw sztucznych; 

• Papier i tektura; 

• Odzież i tekstylia; 
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• Metale; 

• Oleje i tłuszcze jadalne. 

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj. chodnikach, przystankach 

komunikacji miejskiej i parkach kosze uliczne mają pojemność min. 15 l. Odległość pomiędzy 

koszami umiejscowionymi w centrum miasta i parkach nie powinna przekraczać 300 m. 

W 2013 r. łączna ilość zebranych i przekazanych odpadów do Bełchatowskiego Zakładu 

Komunalnego na terenie miasta Bełchatów wynosiła 34 140,4 t, z czego 16690,2 t zostało 

zebrane przez spółkę „EKO-REGION” sp. z o.o. Do zebranych odpadów zaliczono: odpady 

opakowaniowe – kod 15; odpady budowlane – kod 17; odpady wytwarzane z instalacji 

i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów – kod 19: odpady komunalne – kod 20. 

Sposób zagospodarowania odpadów został przedstawiony w Tabela 7. 

Tabela 7 Sposób zagospodarowania odebranych odpadów z obszaru Miasta Bełchatowa 

Sposób zagospodarowania 
odebranych odpadów 

Ilość odpadów zebranych w 2013 roku [Mg] 
 

 EKO-REGION Sp. z o.o. SANIKOM Sp. z o.o. 

R3 379,5 1700,1 

R4 0,3 

R5 711 

R12 15464,2 

D5 135,2 
Źródło: Dane od spółki „EKO-Region” oraz Urzędu Miasta Bełchatów 

Miasto Bełchatów zostało zakwalifikowane do II regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi w województwie łódzkim. Do obsługi Miasta Bełchatowa wykorzystywane są  

następujące instalacje: 

1. Do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz do wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się 

całkowicie lub częściowo do odzysku 

• Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) mieszcząca 

się w gminie Pajęczno (Dylów A) 

• Zastępcze instalacje do obsługi regionu  

• Bełchatów ul. Przemysłowa 14 i 16; 

• Wola Kruszyńska (gmina Bełchatów). 

2. Do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 

oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin: 

• Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) mieszcząca 

się w Woli Kruszyńskiej (gmina Bełchatów); 

• zastępcze instalacje do obsługi regionu, które znajdują się w gminie Pajęczno - Dylów 

A; 

3. Do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres 

nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów: 

• wyłącznie zastępcze instalacje do obsługi regionu ; 
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• (brak RIPOK) – Dylów A (gm. Pajęczno);  

• Wola Kruszyńska (gm. Bełchatów).     

Do zagospodarowania odpadów wykorzystywane są następujące urządzenia:  

• stacjonarne sito obrotowe do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych 

o wyd. 20- 30 [Mg/h];   

• separatory-powietrzny i optyczny do segregacji frakcji suchej o wyd. 12-15 [Mg/h];  

• rozdrabniacze - wstępny o wydajności 10-25 [Mg/h] i końcowy do produkcji paliw 

alternatywnych o wydajności 5-7 [Mg/h];  

• 2 prasy do belowania surowców wtórnych o wyd. 0,75-1,1 [Mg/h] każda; 

• linia sortownicza frakcji suchej 1 [Mg/ h].  

Z terenu miasta Bełchatowa odpady komunalne po przetworzeniu deponowane są na terenie 

gminy Bełchatów w miejscowości Wola Kruszyńska i tam planowana jest budowa elektrowni 

do produkcji energii elektrycznej z gazu składowiskowego. Na terenie Miasta Bełchatów  

nie istnieje żadna instalacja do magazynowania lub spalania biogazu. 

IV.2.8. Ochrona przyrody, obszary Natura 2000 i bioróżnorodność 

W granicach miasta Bełchatowa występują takie formy ochrony przyrody jak: pomiki przyrody 

oraz użytki ekologiczne. Pozostałe formy ochrony przyrody, czyli: parki narodowe, parki 

krajoborazowe, rezerwaty przyrody,  obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 

stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe nie występują w obrębie 

miasta. 

Wśród pomników przyrody, którymi zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004, art. 40 są 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, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary,głazy narzutowe oraz jaskinie, wyróżnić można: 

• 2 lipy drobnolistne Tilia cordata o obwodzie pni 290 cm i 363 cm oraz 1 wiąz polny 

Ulmu carpinifolia o obwodzie pnia 262 cm znajdujące się na terenie parku miejskiego 

przy dworku Olszewskich (ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego 

z dnia 5 grudnia 1987 roku, Nr 45/87); 

• 2 lipy drobnolistne Tilia cordata o obwodzie pni 435 cm i 460 cm oraz 1 jesion 

wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia 290 cm rosnące przy rzymskokatolickim 

kościele parafialnym w Grocholicach (ustanowione Rozporządzeniem Wojewody 

Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 roku, Nr Nr 4/96). 

Na terenie miasta znajdują się 2 użytki ekologiczne, czyli zasługujące na ochronę 

pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej 

(Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, art.42) o łącznej powierzchni 4,58 ha. 

Są to torfowiska z lustrem wody położone na terenie Nadleśnictwa Bełchatów ustanowione 

Rozporzędzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2001 roku, Nr 57/2001.  

Torfowiska znajdujące się na terenie miasta, uznane za użytki ekologiczne to torfowiska 

wysokie. Mają silnie kwaśny odczyn i zawierają bardzo niską ilość składników odżywczych. 

Występują tu rośliny o małych wymaganiach, odporne na zakwaszenie, głównie mchy, 
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torfowce. Teren torfowisk zamieszkiwany jest przez rzadkie gatunki zwierząt i roślin, dla 

których stanowią ostoję. 

Na terenie Bełchatowa znajdują się cenne przyrodniczo tereny nie objęte ochroną prawną. 

Jest to m.in. Dolina rzeki Rakówki i jej dopływy spełniające funkcję lokalnego korytarza 

ekologicznego. Pomimo przekształcenia doliny przez wylesienia, regulację koryta rzeki 

i zabudowę, istniejące wzdłuż nich obszary otwarte stanowią miejsce rozwoju i migracji wielu 

objętych ochroną gatunków zwierząt. Wzdłuż Rakówki i jej dopływów rozwijają się 

zbiorowiska charakterystyczne dla terenów podmokłych roślinności. Rzeka ma ogromny 

wpływ na zróżnicowanie biocenotyczne miasta. Ponadto pomaga utrzymać odpowiedni 

poziom wód gruntowych dzięki zjawisku przesiąkania wody rzecznej do gruntu. 

W obrębie miasta znajduje się także 8 obiektów parkowych, w tym trzy parki zabytkowe, 

które kształtują bioróżnorodność w mieście:  

• park przy barokowym dworze „Olszewskich” z XVIII w. w Bełchatowie (znajdujący się 

w rejestrze zabytków: Nr. Rej. 286- dec. Nr KL IV/5340/3/83 z 31.08.1983r). Jego 

powierzchnia wynosi 2,83 ha. Park posiada cenne drzewostany z licznie 

występującymi: klonami pospolitymi, lipami drobnolistnymi, topolą białą, czarną, osiką, 

robiniami akacjowymi, kasztanowcami, grabami i wiązami.park z XIX w. w Bełchatowie 

– Domiechowicach (podlegający ochronie konserwatorkiej, Nr. Rej. 385 z dn. 

14.11.1987r.). W parku o powierzchni 5,04 ha znajdują się stawy oraz występują tu 

interesujące gatunki drzew: platany klonolistne, buki czerwone, dęby błotne, daglezje 

zielone. 

• park wiejski w Bełchatowie – Grocholicach (umieszczony w gminnej ewidencji 

zabytków podlegających ochronie konserwatorskiej). Park ma powierzchnię ponad 1 

ha, posiada cenne okazy klonów, brzóz, grabów, buków, lip. Wiele drzew ma ponad 

60 lat. 

Parki nie objęte ochroną konserwatora: 

• Park Narutowicza (rosną tam cenne, kilkudziesięcioletnie drzewa: lipy drobnolistne, 

świerk kłujący, jesion wyniosły, klony srebrzyste, modrzew europejski, żywotnik 

zachodni, dąb czerwony), 

• Park Wolności, zajmujący powierzchnię 1 ha. Bogaty jest w starodrzew z licznymi 

drzewami liściastymi i iglastymi, 

• Park im. prof. Juliana Samujłły zajmujący powierzchnię 5,5 ha. Jest tu 57 drzew 

liściastych, 1590 krzewów liściastych, 3125 roślin okrywowych, 38 drzew iglastych, 

335 krzewów iglastych 

• Park 1000-lecia przy ulicy Lipowej składa się z części parkowej i części leśnej. Na 

powierzchni ponad 4 ha znajdują się nasadzenia drzew i krzewów liściastych, 

krzewów iglastych, roślin okrywowych, pnączy w łącznej ilości 1914 sztuk. 

IV.2.9. Zabytki 

Zabytki w mieście stanowią ([online], http://belchatow.lovetotravel.pl/):  

• Dwór Olszewskich; 

• Kosciół parafialny pw. Narodzena Najświętszej Marii Panny; 

• Kościół pw. Wszystkich Świętych. 
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Dwór Olszewskich jest obiektem, który został wybudowany w XVIII wieku, wraz z zespołem 

parkowym (który podlega ochronie prawnej). Oprócz budynku, zachowały się zabytkowe 

sprzęty, obrazy i XIX-wieczny kominek.  

Na terenie miasta znajduje się również późnogotycki kościół parafialny pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny, który powstał w XVIII wieku oraz rzymskokatolicki kościół 

parafialny pw. Wszystkich Świętych – murowana gotycka świątynia, którą wybudowano w XII 

wieku. Do kościoła tego przylega skwer im. Ks. Teodora Kwarto (proboszcza parafii 

Grocholice z lat 1945 – 1956). 

Na terenie Bełchatowa znajdują się też liczne miejsca pamięci: 

• Pomnik przy parafii św. Stanisława w Bełchatowie; 

• Grób Stefana i Nelly Hellwingów w Parku Olszewskich; 

• Pomnik strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej; 

• Pomnik „Pamięci Bełchatowian”; 

• Budynek dawnego Arbeitsamtu; 

• Budynek aresztu Gestapo i żandarmerii hitlerowskiej; 

• Pomnik Adama Mickiewicza; 

• Miejsce zamordowania żołnierzy AK; 

• Symboliczny grób powstańców; 

• Stary cmentarz żydowski w Bełchatowie; 

• Nowy cmentarz żydowski w Bełchatowie; 

• Synagoga w Bełchatowie. 

IV.2.10. Zagrożenia naturalne 

Zgodnie z Rysunek 3, zarówno na terenie powiatu, jak i samego Miasta Bełchatowa, nie ma 

czynnych osuwisk. Nie występują też obszary predysponowane do wystąpienia ruchów 

masowych.  
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Rysunek 3 Poglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów 
masowychna terenie powiatu bełchatowskiego - BE  

Źródło: Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych 

w województwie łódzkim, opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – SOPO, 

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_lodzkie.jpg 

Miasto Bełchatów, pomimo, iż przepływa przez nie rzeka Rakówka (i jej dopływy), będąca 

dopływem Wisły i Odry, zgodnie z „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią dla 

województwa łódzkiego”, należy do obszarów o małym zagrożeniu powodzią. Pomimo, że 

zagrożenie powodziowe w mieście nie stanowi dominującego problemu, nie może ono być 

pomijane. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia podtopień związanych z gwałtownymi 

i intensywnymi opadami atmosferycznymi. Przeważający typ wezbrań na obszarach, gdzie 

znajduje się Bełchatów, to roztopowe (wg. Opracowania RZGW w Krakowie). W mieście 

zagrożenie naturalne stanowi także silne pustynnienie wskutek niskiej retencji (wg. 

P. Kowalczaka), gdyż, zgodnie z opracowaniem T. Niedźwiedzia i E. Cebulak, są to obszary, 

na których prawdopodobieństwo występienia opadów poniżej 400 mm rocznie wynosi 90%. 

Zjawisko pustynnienia powoduje ograniczenie terenów zdatnych do wykorzystania w celach 

rolnictwa. Aby zapobiegać pustynnieniu, należy zmniejszyć antropopresję na terenach 

zagrożonych, prowadzić zrównoważone rolnictwo oraz np. wykonywać nasadzenia drzew, 

które zwiększają wilgotność terenu. 

Tereny miasta są również zagrożone erozją wietrzną (w obrębie Bełchatowa istnieją wydmy). 

W jego granicach występuje również zagrożenie ze strony intensywnej eksploatacji wód 

podziemnych, które powodują powstawanie lejów depresyjnych (B. Paczyński). Zjawisko to 

prowadzi do obniżania się lustra wód podziemnych, co może kiedyś być przyczyną 

problemów związanych z poborem wody. Stanowi to także zagrożenie dla roślinności. 
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IV.2.11. Energia odnawialna 

Energia słońca 

Miasto Bełchatów zlokalizowane jest w strefie o umiarkowanym nasłonecznieniu. Ilość 

energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni poziomej w ciągu roku 

wynosi 985 kWh/m2, średnie usłonecznienie wynosi 1500 godzin na rok. Warunki 

meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania 

słonecznego w cyklu rocznym. Około 80 % całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia 

przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego. Energia promieniowania 

słonecznego może służyć do produkcji energii w formie: 

• podgrzewanie wody użytkowej przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych,  

• produkcja energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych (PV), 

• produkcja energii elektrycznej i podgrzewanie cieczy w systemach hybrydowych 

fotowoltaiczno-termicznych,  

• poprzez tzw. pasywne systemy solarne – elementy obudowy budynku służące 

maksymalizacji zysków ciepła. 

Zgodnie z opracowaniem J. Paszyńskiego i K. Miary, Bełchatów leży w strefie korzystnej dla 

rozwoju odnawialnych źródeł energii wykorzystujących promieniowanie słoneczne. 

 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest pozostałością po procesach formowania się planety i pochodzi 

z nadal trwającego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Zgromadzona jest ona 

w skałach, parze wodnej oraz wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Teren niecki 

łódzkiej uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych rejonów dla pozyskiwania 

energii geotermalnej z wód podziemnych. 

Obszar powiatu Bełchatowskiego, a tym samym Miasta Bełchatowa został sklasyfikowany 

jako teren o średnich zasobach energii zgromadzonej w postaci wód termalnych, 

w porównaniu do innych powiatów województwa łódzkiego. Wody termalne zgromadzone w 

zbiornikach położonych na obszarze Miasta Bełchatowa pozwalają natomast na 

optymistyczne założenie, że na tych terenach możliwy jest rozwój balneologii. W celu 

poczynienia jakichkolwiek inwestycji należałoby przede wszystkim wykonać odwierty, które 

pozwoliłyby na dokładniejsze zbadanie potencjału wód geotermalnych.  

 

Energia spadku wód 

Przez Miasto Bełchatów przepływa rzeka Rakówka, będąca prawym dopływem rzeki 

Widawki. Ten ciek wodny został sklasyfikowany w kategorii 3 pod względem czystości wód. 

Na poniższym rysunku przedstawiono możliwości wykorzystania rzek przepływających przez 

powiat bełchatowski: 
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Rysunek 4 Możliwości lokalizacyjne elektrowni wodnych na terenie powiatu bełchatowskiego  

Źródło: Analiza możliwości wykorzystania energii alternatywnej w gospodarce energetycznej województwa 

łódzkiego 

Jak wynika z powyższego opracowania na całej długości rzeki Rakówki możliwa jest 

lokalizacja elektrowni wodnych. Opłacalność inwestycji OZE na tej rzece w obrębie Miasta 

Bełchatowa powinna wykazać szczegółowa analiza potencjału wód.  

 

Energia biomasy 

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji. Pochodzą one z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej 

oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty. Do tej grupy można zaliczyć 

dodatkowo części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.  

Biogaz jest to gaz palny, powstający w procesie beztlenowej fermentacji odpadów 

organicznych. Podczas tego procesu substancje organiczne są rozkładane przez bakterie 

na  związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej 

zamienianej jest w biogaz.  

Na terenie miasta Bełchatowa funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" 

Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej. Podstawowym zakresem 

działalności jest wydobywanie i rozprowadzanie wody oraz przyjmowanie i oczyszczanie 

ścieków. Wymieniona oczyszczalnia ścieków posiada znaczny potencjał produkcji biogazu, 

który powinien zostać w najbliższym czasie zagospodarowany. Szacuje się, że uzysk 

biogazu z tej instytucji powinien wynieść około 341 567 m3/rok, z którego można by pozyskać 

energię w wysokości 5 902 GJ/rok. 
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Energia wiatru 

Zgodnie z opracowaniem H. Lorenc / IMiGW, Miasto Bełchatów posiada odpowiednie 

warunki wietrzne do rozwijania energetyki wiatrowej gdyż leży w strefie III (korzystnej) pod 

względem warunków wiatrowych.  

V. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody 

Aby umożliwić ocenę adekwatności zaplanowanych w PGN działań do rzeczywistych 

potrzeb, które występują na terenie omawianego obszaru, należy zidentyfikować problemy 

w zakresie ochrony środowiska. 

 

Powietrze atmosferyczne i klimat 

Na stan powietrza w Bełchatowie wpływa przede wszystkim wprowadzanie zanieczyszczeń 

z procesów spalania paliw stałych (np. węgiel) w lokalnych kotłowniach węglowych oraz 

domowych piecach grzewczych, a także z transportu.  

Problem tzw. „niskiej emisji” w mieście Bełchatów wynika z istnienia niskoefektywnych źródeł 

ciepła, takich jak kotły i piece w jedno- i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zwartej 

zabudowy, uciążliwego i niezorganizowanego transportu samochodowego (wzmożony ruch 

samochodowy, tworzenie się korków w godzinach szczytu).  

Jako przyczyny występowania zjawiska niskiej emisji uznaje się: 

• emisję ze źródeł indywidualnych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel, miał, 

drewno) na cele komunalne i bytowe; 

• emisję liniową związaną z ruchem samochodowym; 

• emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników 

i boisk. 

Aby osiągnąć dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń wymagane przepisami prawa, 

należy wprowadzać odpowiednie działania, dlatego zaleca się realizację zadań zawartych 

w PGN 

Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu sprzyjają natomiast remonty, 

budowy i czyszczenie dróg na mokro. Bardzo istotne jest prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnych dla obywateli miasta w zakresie przyczyn i skutków zanieczyszczania 

środowiska oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku. Warto również uwzględnić 

odpowiednie zapisy dotyczące ograniczenia emisji szkodliwych związków do powietrza 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ważnym krokiem jest także 

wprowadzenie zakazu spalania odpadów biodegradowalnych w przydomowych ogrodach 

i ogródkach działkowych, a także promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
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Wody 

Zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowią zanieczyszczenia emitowane 

ze źródeł punktowych (komunalnych i przemysłowych) oraz ze źródeł obszarowych, które 

powodują obniżenie ich jakości. Na charakter źródeł zanieczyszczeń składają się substancje, 

które są wymywane przez wody opadowe z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól 

uprawnych. Należy pamiętać, że rzeka Rakówka, przepływająca przez Bechatów, stanowi 

główny odbiornik ścieków z miasta, co ma bardzo istotny wpływ na parametry jej wód. 

Dostają się do niej ścieki z kanalizacji deszczowej oraz ścieki popłuczne z ujęcia wód (wg. 

POŚ). Wody powierzchniowe w mieście zakwalifikowano do IV klasy jakości, natomiast wody 

podziemne – do II klasy. Należy zadbać o szerzenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, zwłaszcza w tematyce czystości obecnych w mieście zasobów wód. 

Mieszkańcy Bełchatowa powinni znać problem zanieczyszczenia wód i wiedzieć jakie nawyki 

przyczyniają się do pogorszenia ich stanu. Bardzo istotny jest monitoring ujmowanych wód. 

Należy zwrócić również uwagę na sposób i ilość ujowanych wód, przy uwzględnieniu 

istniejącego zagrożenia, jakim jest powstawanie lejów depresyjnych. 

Gospodarka odpadami  

Na terenie miasta skupiono się na odzysku i recyklingu odbieranych od mieszkańców 

odpadów. Odpady, których nie poddano powyższym sposobom zagospodarowania, są 

deponowane w Woli Kruszyńskiej, gdzie planowana jest budowa elektrowni do produkcji 

energii elektrycznej z gazu składowiskowego. Bełchatów powinien dążyć do osiągnięcia jak 

najwyższego poziomu recyklingu i przygotwania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych (papieru, metali, szkła, tworzyw sztycznych). W tym celu najlepszym krokiem 

byłaby promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców i poszerzanie 

ich świadomości w zakresie problemu składowania odpadów. 

 

Hałas  

Na terenie miasta występuje problem zbyt wysokiej emisji hałasu. Jego źródłem jest głównie 

sektor transportu, ruch uliczny. Bełchatów powinien podjąć działania zmierzające  

do obniżenia natężęnia dźwięku. Przeciwdziałanie nadmiernej emisji hałasu polega  

na prowadzeniu inwestycji poprzez doskonalenie systemu transportu (budowa obwodnic, 

mostów, poprawa stanu nawierzchni dróg i stosowanie tzw. „cichych nawierzchni”, 

stosowanie ekranów akustycznych). 

 

Ochrona przyrody, Natura 2000 i bioróżnorodność  

W obrębie granic miasta istnieje kilka pomników przyrody, użytki ekologiczne i torfowiska, 

które stanowią ostoję dla rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Również dolina rzeki Rakówki 

i jej dopływy stanowią lokalny korytarz ekologiczny i pomimo przekształceń 

antropogenicznych, są miejscem rozwoju i migracji wielu gatunków zwierząt oraz siedliskiem 

charakerystycznej dla podmokłych terenów roślinności. Jednym z największych problemów 

obszarów cennych przyrodniczo jest fragmentacja siedlisk. Z tego też powodu, podczas 

planowania inwestycji, zwłaszcza polegających na budowie dróg, potrzebne jest wzięcie pod 

uwagę tworzenia przejść dla zwierząt. Kolejnym problemem ochrony środowiska jest 

pojawianie się obcych gatunków, które wypierają gatunki rodzime.  
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Aby chronić najcenniejsze przyrodniczo fragmenty obszaru Bełchatowa, powinna zostać 

przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, dzięki której będzie można uzyskać 

kompletne informacje o gatunkach, siedliskach i na jej podstawie będzie można planować 

inwestycje.  

Na terenie miasta należy zadbać o istnienie korytarzy ekologicznych, umożliwiających 

ochronę bioróżnorodności. Zagrożeniem dla niej jest przerywanie ciągłości takich korytarzy. 

Z punktu widzenia ekosystemów wodnych i zależnych od wód, bardzo ważna jest poprawa 

jakości wód oraz utrzymywanie odpowiedniej wilgotności siedlisk. Nagłe zmiany stosunków 

wodnych prowadzą zazwyczaj do nieodwracalnych przekształceń siedlisk oraz ustępowania 

gatunków roślin i zwierząt (często zagrożonych). Zmiany te mogą być wywołane przez 

człowieka, np. w wyniku nieprawidłowych melioracji, czy prac ziemnych prowadzących do 

odwodnienia, bądź też zjawiskami naturalnymi (np. susze i powodzie).  

 

Budowa geologiczna, gleby i zasoby naturalne 

Zagrożeniem dla gleb jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi (cynk, rtęć) oraz innymi 

substancjami chemicznymi (np. ropopochodnymi), które powodują pogorszenie właściwości 

biologicznych gleb. Mogą one występować wzdłuż dróg, zwłaszcza tych o dużym natężeniu 

ruchu (czyli np. drogi krajowe), ale także w wyniku emisji przemysłowych. Do zmian gleb 

przyczynia się też chemiczny sposób odśnieżania dróg. Niekorzystnie na stan i jakość gleb 

wpływają też mechaniczne i chemiczne przekształcenia antropogeniczne. Ich źródłem są 

prace ziemne, domieszki odpadów oraz substancje chemiczne emitowane przez zakłady 

przemysłowe i środki transportu. Nadmierna chemizacja rolnictwa jest przyczyną biologicznej 

degradacji gleb, skażenia wód gruntowych i przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha 

żywieniowego. Zagrożenie dla gleb stanowi także ich nadmierne zasolenie, alkalizacja 

i skażenie radioaktywne oraz zakwaszenie przez związki siarki i azotu. Zbyt wysoka 

zawartość metali ciężkich w glebie połączona z zakwaszeniem powoduje szczególne 

niebezpieczeństwo dla roślin (gdyż są przez nie pochłaniane). Do zakwaszenia gleb 

przyczyniają się kwaśne deszcze, które powodują dostawanie się do gleb jonów 

siarczanowych, azotanowych, chlorkowych i hydronowych, a także innych zanieczyszczeń 

wymywanych z powietrza atmosferycznego. Skutkiem kwaśnych deszczy jest zmniejszanie 

aktywności mikroorganizmów, uwalnianie związków o właściwościach toksycznych 

i wymywanie składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego. Na terenie Bełchatowa 

istotnym zagrożeniem są także zjawiska suszy oraz (w mniejszym stopniu) powodzi, które 

przyczyniają się do degradacji gleb. Wydobywanie na terenie miasta zasobów naturalnych 

grozi ich wyeksploatowaniem. 

Zagrożenia naturalne 

Do zagrożeń naturalnych na terenie Bełchatowa należą przede wszystkim procesy 

pustynnienia i obniżania się poziomu wód podziemnych.Bełchatów stanowi obszar o małym 

zagrożeniu powodzią. W przypadku zagrożenia suszą należy podjąć działania dążące do 

wykorzystania wód opadowych (np. w celu podlewania zieleni miejskiej) oraz zwiększenia 

ilości oczek wodnych, czy lokalnych mokradeł. Istotnym jest dokładne określenie skali 

i przestrzennego występowania susz glebowych poprzez monitoring bilansów wodnych gleb. 

Należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia retencji wody. Aby zapobiegać 

pustynnieniu, należy zmniejszyć antropopresję na terenach zagrożonych, prowadzić 

zrównoważone rolnictwo oraz np. wykonywać nasadzenia drzew, które zwiększają 
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wilgotność terenu. Pomimo, że zagrożenie powodziowe w mieście nie stanowi dominującego 

problemu, nie może ono być pomijane. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia 

podtopień związanych z gwałtownymi i intensywnymi opadami atmosferycznymi. Bardzo 

istotnym działaniem w ochronie przeciwpowodziowej jest utrzymywanie drożności systemów 

melioracyjnych. 

VI. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

VI.1. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu SOOŚ 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektowanego dokumentu PGN 

została przygotowana zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie OOŚ. Analizę i ocenę 

przewidywanych oddziaływań wykonano w oparciu o:  

• metodę realizacji celów opartą na analizie zgodności treści ocenianego dokumentu 

z kryteriami zawartymi w obowiązujących międzynarodowych i krajowych 

dokumentach oraz przepisach, 

• identyfikację i ocenę skutków oddziaływania zaproponowanych kierunków działań,  

• określenie negatywnych skutków oddziaływania oraz sposobu ich eliminacji bądź 

możliwości ich uniknięcia,  

• ocenę przewidywanych źródeł konfliktów.  

Opierając się na danych literaturowych oraz doświadczeniu autorów, w zestawieniu 

z lokalnymi uwarunkowaniami przeprowadzono analizę oddziaływań na środowisko. 

Wykorzystane zostały dostępne publikacje i dokumenty dotyczące środowiska obszaru 

Bełchatowa i województwa. Zastosowano metody opisowe i porównawcze. Przy 

wykonywaniu SOOŚ wykorzystano także metody prognostyczne, które miały za zadanie 

zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku 

w związku z przewidywanymi w projekcie PGN działaniami oraz późniejszym 

wykorzystaniem powstałych obiektów, czy infrastruktury technicznej.  

Oceniając potencjalne możliwe oddziaływania poszczególnych kierunków zadań ujętych 

w PGN posłużono się metodą macierzy interakcji do określania analizy wpływu działań 

zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych na poszczególne komponenty środowiska. 

Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów: 

• powietrze, 

• wody powierzchniowe i podziemne, 

• powierzchnię ziemi, gleby, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• ludzi, 

• różnorodność biologiczną, 

• zwierzęta, 

• rośliny, 

• zabytki, 

• dobra naturalne, 

• obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 
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Następnie ustalono, czy realizacja założonych celów i zadań będzie powodować 

oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe 

czy chwilowe, pomiędzy działaniem, a danym elementem środowiska. Określono, czy 

oddziaływanie to może być niekorzystne (-), korzystne (+), czy nie będzie powodować 

żadnego oddziaływania (0). Czasami oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się 

rozważa, może mieć równocześnie niekorzystny lub korzystny lub obojętny (-/+/0) wpływ na 

dany element środowiska. Z uwagi na brak szczegółów, co do sposobu realizacji 

poszczególnych zadań przyjętych w PGN, w SOOŚ zidentyfikowano tylko kierunki tych 

oddziaływań. Należy zaznaczyć, że nie podjęto się w niej oceny działań, które zgodnie 

z przepisami prawa wymagają przeprowadzenia osobnej procedury oddziaływania na 

środowisko (zaznaczone *). 

VI.2. Powiązania dokumentu PGN z innymi dokumentami strategicznymi 

VI.2.1. Ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na szczeblu Unii 

Europejskiej 

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu 

Strategia Unii Europejskiej, która dotyczy adaptacji do zmian klimatu, została opublikowana 

przez Komisję Europejską w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Dokument ten zawiera wytyczne 

dla krajów członkowskich, które są pomocne w tworzeniu ich krajowych strategii, a także 

główne cele i kierunki dla działań dostosowawczych, które powinny być podejmowane przez 

poszczególne państwa UE. Ustanawia także system wymiany informacji i doświadczeń 

pomiędzy krajami Unii w zakresie adaptacji. Działania adaptacyjne mają przygotować 

państwa do radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak np. 

powodzie, czy susze m.in. poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury (np. 

przeciwpowodziowej).  

Strategia zwraca uwagę m.in. na konieczność podjęcia działań adaptacyjnych, przede 

wszystkim w miastach, jako obszarach o szczególnej wrażliwości na zmiany klimatu. 

Dokument zawiera także postulaty dotyczące zaangażowania środków UE, w tym środków 

strukturalnych, w finansowanie działań adaptacyjnych. 

 

Dyrektywa CAFE 

Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego 

PM2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej i dopuszczalnej oraz 

odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Docelowa wartość średniorocznego stężenia 

pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., natomiast wartość 

dopuszczalna jest zdefiniowana w dwóch fazach.  

W fazie I założono obowiązywanie poziomu 25 µg/m3 od 1 stycznia 2015 r., a w okresie od 

dnia wejścia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. ma zastosowanie stopniowo malejący 

margines tolerancji. w fazie II, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. wstępnie założono 

obowiązywanie wartości dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 

20 µg/m3. 
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18 grudnia 2013 r. został przyjęty nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, który 

aktualizuje istniejące przepisy i dalej redukuje szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, 

elektrowni i rolnictwa, w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.  

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów: 

• nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki służące 

zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej i nowe cele 

w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet zawiera również środki 

uzupełniające mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę 

jakości powietrza w miastach, wspieranie badań i innowacji i promowanie współpracy 

międzynarodowej, 

• dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi krajowymi 

poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń, 

• wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń 

powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego spalania 

(indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków i małych 

zakładów przemysłowych). 

Oszacowano, że do 2030 r., w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem postępowania, 

pakiet dotyczący czystego powietrza pozwoli na uniknięcie 58 000 przedwczesnych zgonów, 

uchroni 123 000 km2 ekosystemów przed zanieczyszczeniem azotem, 56 000 km2 obszarów 

chronionych Natura 2000 przed zanieczyszczeniem azotem, 19 000 km2 ekosystemów 

leśnych przed zakwaszeniem.  

W kwietniu 2012 roku znowelizowana została ustawa Prawo ochrony środowiska. Ustawa 

z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 460), wdraża do polskiego prawa zapisy Dyrektywy CAFE. 

Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są  

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2017 r., poz. 519). 

W myśl art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega 

na „zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego 

zapewniania artykuł ten wymienia: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 

nie są one dotrzymane, 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

• Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Dla pyłu PM10, PM2,5 i B(a)P określa ono 

poziomy przedstawione w Tabela 8. 
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Tabela 8 Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 

substancji 
w powietrzu 

w µg/m3 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

dopuszczalnego 
w roku 

kalendarzowym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

pył zawieszony 
PM2,5 

rok 
kalendarzowy 

25 - 2015 

20 - 2020 

pył zawieszony 
PM10 

24 godziny 50 35 razy 2005 

rok 
kalendarzowy 

40 - 2005 

benzo(α)piren 
rok 

kalendarzowy 
1 ng/m3 - 2013 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

W Tabela 9 przedstawiono poziomy informowania i alarmowe dla pyłów. 

Tabela 9 Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom w powietrzu w µg/m3 

pył zawieszony PM10 24 godziny 
300 Poziom alarmowy 

200 Poziom informowania 
źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

VI.2.2. Ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na szczeblu krajowym 

i regionalnym 

Krajowy Program Ochrony Powietrza 

W marcu 2015 roku przez Ministerstwo Środowiska został wyłożony Projekt Krajowego 

Programu Ochrony Powietrza. Jego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

na terenie całej Polski, a zwłaszcza na obszarach, które występują największe stężenia 

zanieczyszczeń lub gdzie występują największe skupiska ludności. Głównymi kierunkami 

działań KPOP dążącymi do dotrzymania strandardów jakości powietrza są: 

• Podniesienie rangi zagadnienia jakości powietrza; 

• Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza; 

• Rozwój technologii, które sprzyjają poprawie jakości powietrza; 

• Rozwój mechanizmów finansowych, które sprzyjają poprawie jakości powietrza. 

Dokument ten zawiera katalog działań do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza na 

poziomie: 

• Krajowym: 

• Działania strategiczne (np. utworzenie Partnerstwa na rzecz Poprawy 

Jakości Powietrza w Polsce), 

• Działania legislacyjne (np. zmiany w ustawie POŚ), 
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• Działania finansowe (dotyczące np. rozwoju instrumentów wsparcia – 

programu motywacyjnego), 

• Działania informacyjne (np. prowadzenie kampanii medialnych); 

• Regionalnym i lokalnym: 

• Działania strategiczne (np. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji źródeł 

powierzchniowych zanieczyszczeń), 

• Działania w sektorze bytowo – komunalnym (dotyczą wymian 

i modernizacji instalacji wytwarzających energię), 

• Działania w sektorze transportowym (np. budowa obwodnic, usprawnienie 

systemu zarządzania ruchem), 

• Działania finansowe (np. promocja przedsięwzięć związanych ze 

zmniejszeniem zapotrzebowania na energię), 

• Działania legislacyjne (np. wprowadzenie stref ograniczonej emisji 

transportowej), 

• Działania informacyjne (np. akcje informacyjno - edukacyjne). 

W KPOP znalazły się także działania rozwojowe – do realizacji w perspektywie do roku 2020 

– 2030, które są związane m. in. z rozwojem energetyki prosumenckiej, wykorzystania OZE 

i BAT. Dokument zawiera także informacje o środkach finansowania przedsięwzięć 

w obszarze ochrony powietrza.  

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Według Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519), wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata 

z perspektywą na kolejne 4 lata.  

Kierunki działań systemowych: 

• Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

• Cel strategiczny do 2016 roku: głównym celem strategicznym jest, aby projekty 

dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki były (zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie prawem) poddawane procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko oraz żeby wyniki tej oceny były uwzględniane 

w ostatecznych wersjach opracowywanych dokumentów.  

• Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

• Cel strategiczny do 2016 roku: uruchomienie takich mechanizmów prawnych, 

ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej 

produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; działania te powinny objąć pełną internalizację kosztów 

zewnętrznych związanych z presją na środowisko.  

• Zarządzanie środowiskowe 

• Cel strategiczny do 2016 roku: jak najszersze przystępowanie do krajowego systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS), a także poszerzanie wiedzy społeczeństwa o tym 

systemie oraz tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji znajdujących się 

w tym systemie. 

• Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 
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• Cel strategiczny do 2016 roku: podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, która poprowadzi 

do proekologicznych zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków oraz 

pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, organizowania 

akcji lokalnych służących ochronie środowiska, uczestniczenia w procedurach 

prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 

• Rozwój badań i postęp techniczny 

• Cel strategiczny do 2016 roku: zwiększenie roli polskich placówek badawczych we 

wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle i w produkcji wyrobów przyjaznych dla 

środowiska, a także doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 

środowiska. 

• Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

• Cel strategiczny do 2016 roku: stworzenie systemu prewencyjnego, którego celem 

będzie zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizowanie możliwości wystąpienia 

szkody; w razie wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni 

ponieść jej sprawcy. 

• Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

• Cel strategiczny do 2016 roku: przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego 

na obszarze całego kraju, zwłaszcza dotyczy to miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych 

inwestycji. 

• Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

a) Środowisko a zdrowie 

Cel strategiczny do 2016 roku: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 

dzięki wspólnym działaniom sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia, a także 

skuteczny nadzór nad wszystkimi instalacjami w kraju, które są potencjalnymi 

źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

b) Jakość powietrza 

Cel strategiczny do 2016 roku: spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu 

Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja 

z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być 

wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynosiły 

dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynosiły dla SO2 - 358 tys. 

ton, dla NOx - 239 tys. ton. Do roku 2016 założono także całkowitą likwidację emisji 

substancji, które niszczą warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania 

na terytorium Polski. 

• Gospodarka odpadami 

Cel strategiczny do 2016 roku: Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki 

odpadami są m.in.: 

a) utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej 

opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), 

b) znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 

bezpieczny dla środowiska, 

c) zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 

rekultywacja. 
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

(DSRK) 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) 

jest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383, z późn. zm.), dokumentem, który określa główne trendy, 

wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także kierunki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

DSRK powstawała w latach 2011 - 2012, a wyjściowym założeniem przy jej tworzeniu była 

konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Dokument 

uwzględnia uwarunkowania, które wynikają ze zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, 

politycznym i gospodarczym Polski w tym okresie. Dokument opiera się również na 

diagnozie sytuacji wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia obywateli Polski, mierzona zarówno 

wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w kraju. 

Proponowane w Strategii obszary strategiczne oraz kierunki interwencji to:  

1. Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

• Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, 

• Polska Cyfrowa,  

• Kapitał ludzki,  

• Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko;  

2. Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  

• Rozwój regionalny,  

• Transport; 

3. Obszar efektywności i sprawności państwa:  

• Kapitał społeczny,  

• Sprawne państwo.  

W obszarze 1 Strategia stawia wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetyczno-

klimatycznego. Zakłada, że  harmonizacja wyzwań klimatycznych i energetycznych jest 

jednym z czynników rozwoju kraju. Kierunek interwencji Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko realizuje cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 

i poprawa stanu środowiska. w jego obrębie planuje się następujące działania, mające 

bezpośrednie przełożenie na działania ujęte w PGN: 

• Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

• Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych – w tym również możliwość 

wykorzystania OZE, 

• Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

• Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

• Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii – w kontekście 

popularyzowania wiedzy o OZE. 

W obszarze 2 działania koncentrują się na spójnym i zrównoważonym rozwoju regionalnym. 

w Strategii ujęte zostały następujące działania mające bezpośrednie przełożenie na działania 

ujęte w PGN: 
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• Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

• Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 

(w kontekście wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian 

klimatu), 

• Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu 

transportowego, 

• Zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym (system 

inteligentnego transportu), 

• Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych (upłynnienie transportu 

publicznego, budowa obwodnic miast). 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) jest elementem nowego systemu zarządzania 

rozwojem kraju, którego fundamenty określono w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także w przyjętym przez Radę Ministrów 

27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 

Jest to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, który określa cele 

strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., uwzględniając kluczowe wyzwania zawarte w DSRK. 

Wskazuje on strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat 

jest konieczne, aby wzmocnić procesy rozwojowe. ŚSRK przedstawia scenariusz rozwojowy, 

który wynika między innymi z diagnozy barier i zagrożeń oraz z analizy istniejących 

potencjałów, jak też możliwości finansowania zaprojektowanych działań. 

W ciągu najbliższych kilku lat podejmowane i realizowane będą działania skierowane  

na zmianę struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej procesów 

wytwarzania oraz przesyłu, efektywne wykorzystanie energii i paliw przez poszczególne 

sektory gospodarki (głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), jak również zwiększenie 

wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych oraz tych opartych  

na odnawialnych źródłach energii. Działania te bezpośrednio przekładać się będą na 

działania zawarte w PGN dla Bełchatowa. Znajdują one swoje odzwierciedlenie 

w przedsięwzięciach ujętych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. 

Trzecia fala nowoczesności. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020  

Strategia rozwoju województwa określa wizje rozwoju, cele oraz sposoby ich osiągania 

w istniejących i planowanych uwarunkowaniach. „Strategia Rozwoju Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2020” została uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego 

w styczniu 2006 roku. Strategia dzieli działania na 14 obszarów priorytetowych 

uformowanych w 3 sferach: 

• Sfera społeczna: wiedza i kompetencje, jakość życia, polityka społeczna, 

społeczeństwo obywatelskie; 

• Sfera ekonomiczna: dostępność, baza gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, 

obszary wiejskie, rynek pracy, wizerunek; 

• Sfera funkcjonalno-przestrzenna: system osadniczy, ład przestrzenny, tożsamość 

regionalna, ochrona środowiska. 

Miasto Bełchatów zostało zakwalifikowane do ośrodka o wysokim potencjale rozwoju wśród 

średnich miast (20-100 tys. mieszkańców)  w województwie. Zlokalizowane jest w obrębie 



 

42 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa 

obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew 

– rejonie zdominowanym przez gospodarkę surowcową (wysokie zasoby złóż węgla 

brunatnego), produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Zagadnienia odnoszące się do zapisów Planu godposodarki niskoemisyjnej, dotyczą przede 

wszystkim rozwoju sektora OZE. Miasto Bełchatów, zgodnie z opracowaniami BPPWŁ, 

znajduje się w obszarze występowania wód geotermalnych oraz stanowi prezferowaną część 

regionu do produkcji biomasy. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Dokument jest podstawowym instrumentem realizacji celów i działań ujętych w strategiach 

rozwoju na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Program dotyczy wkładu w realizację 

unijnej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju i inteligentnemu wzrostowi 

gospodarczemu.  

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności 

społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu 

specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu przy pełnym 

poszanowaniu zasobów rpzyrodniczych. 

W odniesieniu do Planu gospodarki niskoemisyjnej, istotne są zapisy ujęte w osi 

priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna, której głównym celem jest zwiększona 

produkcja energii ze źródeł odnawialnych.  

 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012–2015 

z perspektywą na lata 2016–2019 

POŚ dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012-2015 z perpektywą na lata 2016-2019 jest 

aktualizacja poprzedniego „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Powaitu Bełchatowskiego na lata 2004-2015 Aktualizacja”. 

Nadrzędnym celem sformułowanym w dokumencie jest poprawa stanu środowiska 

naturalnego przy zachowaniu rozwoju gospodarczego regionu, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  

Obszary priorytetowe z wyszczególnionymi celami ekologicznymi Powiatu Bełchatowskiego 

wskazane w dokumencie:  

• Obszar Priorytetowy I - Ochrona jakości powietrza:  

• Cel ekologiczny: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów monitorowanych 

zanieczyszczeń;  

• Cel ekologiczny: Zmniejszenie energochłonności poprzez 

termomodernizacje budynków;  

• Cel ekologiczny: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;  

• Obszar Priorytetowy II - Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych:  

• Cel ekologiczny – Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej;  

• Cel ekologiczny – Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;  

• Cel ekologiczny – Ochrona mieszkańców przed powodzią i suszą.  
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• Obszar Priorytetowy III - Ochrona zasobów naturalnych:  

• Cel ekologiczny – Właściwe gospodarowanie gruntami w celu 

ograniczenia powstawania terenów zdegradowanych;  

• Cel ekologiczny – Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz 

minimalizacja niekorzystnych skutków ich eksploatacji;  

• Cel ekologiczny – Bieżąca ochrona i rozwój obszarów prawnie 

chronionych;  

• Cel ekologiczny – Rozwój obszarów zieleni miejskiej i urządzonej;  

• Cel ekologiczny - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.  

• Obszar Priorytetowy IV - Racjonalna gospodarka odpadami:  

• Cel ekologiczny – Przestrzeganie obowiązków prawnych w zakresie 

wytwarzania i gospodarowania odpadów komunalnych i innych niż 

komunalne;  

• Cel ekologiczny – Prawidłowe gospodarowanie odpadami powstającymi 

na terenie powiatu.  

• Obszar Priorytetowy V - Ochrona mieszkańców przed nadmiernym hałasem i polami 

elektromagnetycznymi:  

• Cel ekologiczny – Budowa i modernizacja dróg w celu zmniejszenia 

uciążliwości hałasu komunikacyjnego;  

• Cel ekologiczny – Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym.  

• Obszar Priorytetowy VI - Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu i poprawa 

bezpieczeństwa ekologicznego:  

• Cel ekologiczny Kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania 

dla środowiska przyrodniczego mieszkańców powiatu bełchatowskiego;  

• Cel ekologiczny – Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii.  

• Obszar Priorytetowy VII - Działania systemowe w ochronie środowiska:  

• Cel ekologiczny Upowszechnianie systemów zarządzania 

środowiskowego oraz zachęcanie mieszkańców do udziału w ochronie 

środowiska.  

VI.2.3. Ramy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym 

Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 

Strategia określa koncepcję rozwojową miasta, akceptowaną społecznie, z uwzględnieniem 

wizji, misji i celów strategicznych. Strategia obejmuje perspektywę na lata 2015-2022 

 i składa się z dówch części. Pierwsza skupia się na diagnozie stanu rozwoju społeczno-

gospodarczego m. i n. w takich obszarach jak mieszkalnictwo, gospodarka czy środowisko 

przyrodnicze; natomiast druga na analizie SWOT, kierunkach strategii rozwoju, wskaźniku 

realizacji i monitoringu rezultatów. Poprzez realizację celów i działań, Strategia ma  

za zadanie zdynamizowanie rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Cel strategiczny w obszarze gospodarczym to budowa przewagi konkurencyjnej Bełchatowa 

jako polskiej stolicy branży energetycznej oraz wzbogacenie oferty miasta dla rozwiązań 

innowacyjnych, realizowanego przez następujące cele operacyjne: 

• przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów; 

• rozwój innowacyjnej gospodarki energetycznej; 
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• miasto atrakcyjne turystycznie. 

Cel strategiczny w obszarze społecznym to wysoka jakość życia zintegrowanego 

społeczeństwa obywatelskiego. Na jego realizację składają się poniższe cele operacyjne: 

• wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez aktywizację społeczeństwa obywatelskiego; 

• dostęp do usług publicznych na wysokim poziomie; 

• reintegracja społeczno-zawodowa oraz przeciwdziałanie patologiom w sykluczeniu 

społecznemu; 

• bezpieczne społeczeństwo. 

Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa w trakcie orpacowywanie PGN była w fazie 

projekowej. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokument ten określa politykę przestrzenną gminy w oparciu o analizę stanu istniejącego, 

uwarunkowań demograficznych, społecznych, kulturowych i przyrodniczych, oraz możliwości 

rozwoju gminy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie pomijając aspektów 

ochrony środowiska. Głownym zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy 

wpisanej w politykę przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków i zasad 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium ma także za zadanie sformułowanie 

lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono 

dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie posiada ono 

charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Dotychczasowy dokument (uchwała Nr XLVII/357/10 z dnia 14 października 

2010 r.) zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 r. wymaga 

aktualizacji. 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020  

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska dla miasta wynika z zapisów ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Dokument określa narzędzia do prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta, ustala 

politykę środowiskową oraz cele i priorytety ekologiczne. Realizacja Programu ochrony 

środowiska przyczynia się do poprawy jakości środowiska miejskiego i ochroni jego zasoby, 

co przełoży się bezpośrednio na poprawę się na poprawę jakości życia mieszkańców, jak 

również może przynieść oszczędności, wynikające z lepszego i bardziej świadomego 

korzystania ze środowiska  (mniejsze kary za zanieczyszczenie, mniejsze koszty 

rekultywacji, oszczędność energii). Program realizowany jest na podstawie sformułowanych 

celów: 

• Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych, 

• Zagospodarowanie zielenią terenów zmienionych przez czynniki antropogeniczne, 

• Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, 

• Zakaz zabudowy w strefach: ochrony ekologicznej, wartości rolniczych, ochronnych 

cmentarzy, oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej, na terenach leśnych 

 i obszarach postulowanych do zalesienia, 

• Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej, 

• Poprawa mikroklimatu, 
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• Poprawa warunków aerosanitarnych w mieście, 

• Utrzymanie ustaleń polityki przestrzennej dla poszczególnych terenów, 

• Uwzględnianie uwarunkowań konserwatorskich w realizacji zabudowy, 

• Ograniczenie wodochłonności poszczególnych sektorów gospodarki, a szczególnie 

przemysłu, 

• Realizacja systemu małej retencji wodnej, 

• Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrującej w wodę, 

• Odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania 

skutkom suszy i powodzi. 

• Ochrona przed erozją gleb poprzez zakrzewianie śródpolnych oraz stosowanie 

dobrych praktyk rolnych, 

• Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przyrodniczo. 

• Osiągniecie standardów jakości powietrza poprzez wdrożenie Programu Ochrony 

Powietrza (POP), 

• Transformacja Miasta Bełchatowa w miasto niskoemisyjne, 

• Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady przemysłowe, 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

• Prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie, 

• Ograniczenie emisji ze środków transportu, 

• Wprowadzenie zadań z programu gospodarki niskoemisyjnej, 

• Realizacja Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(AKPOŚK), 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, 

• Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę. 

• Zmniejszenie poziomów hałasu, zwłaszcza emitowanych przez środki transportu 

drogowego, 

• Kontynuacja monitoringu klimatu akustycznego. 

• Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych, 

• Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól. 

• Działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz 

w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, 

• Szybkie usuwanie skutków poważnych awarii. 

• Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich 

elementów środowiska, 

• Wzrost wrażliwości i aktywności społeczeństwa oraz większe zaangażowanie  

w sprawy ochrony środowiska. 

• Uwzględnianie aspektów ekologicznych w poszczególnych dziedzinach 

gospodarowania, 

• Zarządzanie środowiskowe, 

• Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska, 

• Rozwój sieci gazowej i innych alternatywnych źródeł energii. 

• Modernizacja przestrzeni i struktury funkcjonalnej miasta poprzez efektywne 

zarządzanie i właściwe użytkowanie przestrzenne miasta zapewniające utrzymanie 

ładu przestrzennego, 

• Modernizacja i rozwój infrastruktury miejskiej, 

• Budowa systemu ekologicznego miasta. 
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VI.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku odstąpienia od 

realizacji projektowanego dokumentu 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Bełchatowa opracowano działania, 

które należy zrealizować, aby nastąpiła kompleksowa poprawa jakości życia mieszkańców 

na opisywanym terenie. Obszary priorytetowe w analizowanym dokumencie PGN to: 

• Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 

• Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii; 

• Ograniczanie emisji w budynkach; 

• Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych; 

• Niskoemisyjny transport; 

• Gospodarka odpadami; 

• Gospodarka wodno-ściekowa; 

• Gospodarka przestrzenna; 

• Informacja i edukacja; 

• Administracja/Inne. 

W przypadku odstąpienia od realizacji wytyczonych w dokumencie celów, nie zostaną 

podjęte konkretne inwestycje, co przełoży się na dalsze pogarszanie się stanu środowiska 

przyrodniczego, ale także spowoduje negatywne skutki dla gospodarki miasta. Potencjalne 

negatywne skutki w przypadku niepodjęcia wykonania zalecanych działań to m. in.: 

• Dalszy wpływ niskiej emisji na jakość powietrza atmosferycznego, co przekłada się  

na zdrowie mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego, 

• Brak osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, 

• Spowolniony proces osiągania dobrego stanu wód w wyniku braku rozbudowy 

systemów oczyszczania ścieków, 

• Dalsze wysokie zużycie energii, co wpływa nie tylko na stan środowiska, ale także na 

budżet gmin, 

• Zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego w wyniku dalszego składowania 

odpadów komunalnych na wysypiskach, 

• Postępujący wzrost zdegradowanych powierzchni, 

• Nieefektywne zużywanie nieodnawialnych surowców energetycznych (np. węgla),  

ze względu na brak wykorzystania OZE lub termomodernizacji budynków, 

• Niskie poczucie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska, w którym żyją, 

• Brak kompleksowej poprawy jakości życia mieszkańców miasta. 

Na stan środowiska przyrodniczego mają wpływ nie tylko działania przyczyniające się do 

osiągnięcia wymaganych norm jego jakości, ale także działania z zakresu rozwoju 

technologii służących efektywnej gospodarce, energooszczędności i ochronie środowiska 

w przemyśle oraz działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli. 

Brak wprowadzania zalecanych zmian w priorytetowych obszarach wpłynie na sferę 

społeczną i gospodarczą Bełchatowa oraz przyczyni się do dalszego, ciągłego pogarszania 

się stanu środowiska. Z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia oraz komfortu 

ludzi, a także gospodarki gminy, pożądana jest więc realizacja działań zapisanych 

w dokumencie PGN. 
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VI.4. Ocena oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

oraz informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko 

W poniższych punktach przeanalizowano wpływ realizacji działań zawartych w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla Bełchatowa na poszczególne komponenty środowiska. 

Oddziaływania te mogą mieć zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny. 

VI.4.1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Wszystkie działania związane z ograniczeniem emisji z transportu, procesów 

energetycznego spalania paliw i niskiej emisji, także zmniejszające zużycie energii (które 

przekładają się na zużycie surowców energetycznych i w efekcie emisję zanieczyszczeń) 

i poszerzające świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy, służą poprawie jakości 

powietrza atmosferycznego. Na stan powietrza pozytywny wpływ będą miały m. in.: 

termomodernizacje budynków, modernizacje systemów grzewczych w tym propozycja 

gazyfikacji obszaru miasta, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja tych 

działań przyczyni się do redukcji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu. Emisję 

zanieczyszczeń (CO2) do powietrza atmosferycznego powoduje m. in. spalanie węgla 

 i biomasy, jednak uważa się, że bilansuje się ona do zera przez to, że emisje powodowane 

przez biomasę są nie większe niż pochłonięty za życia rośliny dwutlenek węgla. Zwiększenie 

długości sieci gazowniczej wpłynie na możliwość zmiany rodzaju sposobu ogrzewania wśród 

mieszkańców. Zmiana paliwa na bardziej ekologiczne, w tym przypadku gaz, przyniesie 

pozytywny skutek na stan atmosfery w mieście. Poprzez eliminowanie niskosprawnych 

kotłów spalających paliwa stałe tj.: węgiel i drewno, stale zmniejsza się emisji agazów 

cieplarnianych. 

Negatywny skutek mogą przynieść jedynie prace w fazie realizacji inwestycji, takie jak 

budowa, przebudowa, modernizacja, czy rewitalizacja obiektów, mogą negatywnie wpływać 

na jakość powietrza, gdyż wtedy emitowane są do atmosfery spaliny i pył. Oddziaływanie to 

ma jednak charakter przejściowy i krótkotrwały, lecz mimo tego, na etapie realizacji zadań 

powinny być preferowane technologie energooszczędne i niskoemisyjne. 

VI.4.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Na terenie Miasta Bełchatowa zidentyfikowano jednolite części wód powierzchniowych 

JCWP „Rakówka” (kod: PLRW 60001618229) i „Pilsia” (kod: PLRW 600016182499) oraz 

jednolite części wód podziemnych JCWPd nr 83 (PLGW600083). 

Działania zawarte w PGN przyczynią się do poprawy jakości wód, lecz w większości 

oddziaływanie to będzie miało charakter pośredni. Pośrednio na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych wpłyną działania mające na celu wykorzystanie OZE, zmniejszające emisję 

z transportu, zwiększające efektywność produkcji i dystrybucji ciepła, obniżające emisję 

z budynków, mające na celu informację i edukację. 

Wykorzystanie niektórych OZE oraz efektywne produkowanie i dystrybuowanie ciepła, 

a także wszystkie działania dotyczące ograniczenia zużycia energii, przyczynią się do 

obniżenia ilości wód pobieranych na cele chłodnicze i temperatury odprowadzanych do 

środowiska wód. Ograniczenie emisji w budynkach przyczyni się do poprawy jakości 

powietrza, co skutkować będzie zmniejszeniem wprowadzania zanieczyszczeń do wód. 

Dzięki budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz ZGO, a także podnoszeniu 
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świadomości ekologicznej społeczeństwa, będzie powstawało mniej dzikich wysypisk, co 

przełoży się na zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń do wód.  

Wykonanie otworów pod gruntowe pompy ciepła planowane podczas realizacji zadania 

„Budowa budynku pasywnego” zostanie poprzedzone sporządzeniem projektu robót 

geologicznych. Montaż pomp ciepła będzie wykonywany z zachowaniem obowiązujących w 

tym zakresie uregulowań prawnych i pomimo konieczności wykonywania robót o znacznym 

zagłębieniu, nie wpłynie niekorzystnie na san wód podziemnych.  

Zidentyfikowane czynniki oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych będą 

o charakterze krótkotrwałym (związane głównie z realizacją działań, polegających na 

prowadzeniu prac budowlanych) ustąpią po zakończeniu realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć. Potencjalnie mogą one powodować obniżenie poziomu wód gruntowych, 

pogorszenie przesączania wód opadowych przez grunt oraz przedostawanie się substancji 

szkodliwych do wód. Aby zapobiec oddziaływaniu realizowanych działań zaleconych w PGN 

na wody, należy przede wszystkim zastosować odpowiednie techniki, które ograniczą do 

nich emisję zanieczyszczeń, np. uszczelniając procesy przeprowadzane podczas prac 

budowlanych i po ich zakończeniu, a także przestrzeganie zaostrzonych warunków pozwoleń 

na budowę. W trakcie wykonywania prac, powinno się ograniczyć mętnienie wody 

 i uwzględnić okres tarła ryb. Podobnie jak w przypadku innych prac budowlanych, ważne 

jest także odpowiednie zabezpieczenie otoczenia (grunt, roślinność, woda) przed 

zanieczyszczeniem. Nowe inwestycje powinny być poddawane indywidualnej ocenie 

oddziaływania na środowisko. Ochronę wód należy też uwzględnić w polityce przestrzennej 

gminy. 

Mając na uwadze zakres i charakter planowanych działań zawartych w PGN dla Bełchatowa 

należy wskazać, że ich realizacja nie będzie znacząco oddziaływać na stan ekologiczny 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz nie zagrozi osiągnięciu 

celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry. 

VI.4.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Pozytywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi będą miały inwestycje związane  

z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, gdyż spowodują one, że do gruntu 

będzie przedostawała się mniejsza ilość zanieczyszczeń. Dodatkowo pozytywny wpływ na 

stan gleb spowoduje poszerzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

wpływu działalności ludzi na środowisko realizowanej przez szereg kampanii informacyjnych 

oraz szkoleń. Działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, 

ograniczenie emisji z budynków i transportu, wykorzystanie OZE i zwiększenie efektywności 

produkcji ciepła w sposób pośredni będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, gdyż 

zmniejszy się wtedy emisja szkodliwych związków do powietrza, które opadając na ziemię 

zanieczyszczają i zakwaszają glebę. 

Negatywnym wpływem na powierzchnię ziemi skutkować będą prace budowlane, podczas 

których pod inwestycje będzie usuwana warstwa glebowa, tworzone będę wykopy i nasypy 

oraz w niektórych przypadkach użytkowany będzie ciężki sprzęt. Wpłynie to  

na ukształtowanie terenu oraz zmiany w strukturze gleby przekładające się negatywnie  

na późniejsze warunki pod uprawę. W przypadku budowy nowych dróg lub obwodnicy, 

dotychczasowe grunty (łąkowe, rolne lub leśne) zostaną zniszczone i przeznaczone  

na usytuowanie na nich ciągów komunikacyjnych, co spowoduje zmianę ich profilu 
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glebowego. Podczas eksploatacji dróg, gleby narażone są na różnego rodzaju oddziaływania 

pośrednie, m. in. na emitowane przez pojazdy spaliny i inne zanieczyszczenia, powodujące 

zakwaszanie gleb, a także na używanie soli zimą, co może spowodować ich odwodnienie. 

 W przypadku wykorzystania biomasy jako źródła energii, zagrożenie dla gleb dobrej jakości 

będzie niosła uprawa roślin energetycznych w monokulturze, co doprowadzi do wyjałowienia 

gleb. Aby zminimalizować oddziaływanie realizowanych działań zawartych w PGN na 

powierzchnię ziemi inwestycje powinny być budowane na terenach najmniej wartościowych, 

nieużytkach. Wybór przebiegu trasy sieci komunikacyjnej powinien być uzależniony od 

ochrony terenów, na których występują przydatne rolniczo i leśnie lub wysokiej jakości gleby. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi  w przypadku budowy dróg może zmniejszyć także 

stosowanie materiałów umożliwiających częściowe przenikanie wód do gruntu. 

VI.4.4. Oddziaływanie na krajobraz 

Pozytywnym oddziaływaniem na krajobraz miejskich obszarów zabudowanych będzie 

termomodernizacja budynków i budowa nowych obiektów. Realizacja zadań z tego zakresu 

oprócz pozytywnych skutków energetycznych, które są priorytetem tych działań, przyczyni 

się do poprawy estetyki miejscowości. Budowa nowych dróg spowoduje nową strukturę 

krajobrazu, a także stworzy szansę na eksponowanie walorów zabytkowych lub 

przyrodniczych analizowanego obszaru. Z drugiej strony spowoduje ona defragmentację 

aktualnego krajobrazu i trwale go przekształci. Powstanie nowego ciągu komunikacyjnego 

przyczyni się także do zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenów do niego 

przylegających.  

Podczas projektowania inwestycji realizujących zadania zawarte w PGN dla Bełchatowa,  

należy uwzględnić konieczność wkomponowania planowanych obiektów w krajobraz. Należy 

również pamiętać o tym, aby nie zaburzyć krajobrazu miejskiego, zwłaszcza zabudowę 

zawierającą zabytkowe budynki. Prace budowlane/remontowe, poprzez emisję drgań, czy 

pyłów, mogą zagrozić trwałości konstrukcyjnej tych budynków oraz zanieczyścić ich 

elewację. Działania, które przyczyniają się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza 

pośrednio wpłyną na wygląd zabytkowych obiektów w sposób pozytywny. 

VI.4.5. Oddziaływanie na klimat 

Zadania zawarte w analizowanym dokumencie nie mogą jednoznacznie wpływać na zmiany 

klimatu. PGN dla miasta Bełchatowa przedewszystkim służyć ma redukcji gazów 

cieplarnianych, co przekłada się też na pozytywny wpływ na klimat. Rozważanie wypływu na 

klimat obszaru jednego miasta ma charakter hipotetyczny. Do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych z terenów, dla których przygotowano PGN, przyczyni się realizacja działań 

z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków (a co za tym idzie: zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

i paliwa konwencjonalne), także zamiana paliw na mniej emisyjne (np. paleniska węglowe na 

gazowe), modernizacja sieci komunikacyjnej, inwestycje na rzecz niskoemisyjnego 

transportu miejskiego oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania OZE. 

Wpływ oddziaływania na klimat budowy nowych dróg i modernizacji już istniejących można 

rozpatrywać w aspekcie pozytywnym jak i negatywnym: z jednej strony dobry stan dróg i ich 

rozbudowana sieć zachęci kierowców do jazdy (zwiększenie emisji zanieczyszczeń),  

z drugiej zaś zostanie podniesiona sprawność transportu oraz nastąpi dyslokacja emisji 

(przeniesienie jej na inne tereny). 
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VI.4.6. Oddziaływanie na ludzi 

Realizacja działań zawartych w analizowanym dokumencie PGN będzie wpływać zarówno 

na zdrowie jak i jakość życia mieszkańców Bełchatowa. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter materialny i pozamaterialny. Im większe jest oddziaływanie na środowisko, tym 

większy jest wpływ na warunki, w jakich żyje człowiek. Szczególnie istotny z punktu widzenia 

organizmu człowieka jest stan wdychanego powietrza oraz użytkowanej wody. Szkodliwe 

zmiany w tych komponentach (ich jakości) powodują u ludzi choroby i zaburzenia 

funkcjonowania organizmów. Wpływ negatywnych czynników środowiskowych na zdrowie 

ludzi jest uzależnione indywidualnie od ich odporności - często jego skutki ujawniają się 

dopiero po kilku lub kilkunastu latach.  

Realizacja działań zawartych w PGN przyczyni się głównie do poprawy jakości życia ludzi. 

Będzie to efektem przede wszystkim polepszenia jakości powietrza. Na komfort 

mieszkańców Bełchatowa wpłynie też modernizacja taboru autobusowego, rozwój lub 

modernizacja sieci drogowej,  który przełoży się na poprawę przepustowości dróg, a co za 

tym idzie skrócenie czasu podróży i rozładowanie emisji równomiernie wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych. Działania zmierzające do powstania nowych dróg poprawią walory 

komunikacyjne miasta, co pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju. Budowa obwodnicy 

przeniesie ruch tranzytowy na obrzeża miasta, przyczyniając się do wyżej wymienionych 

pozytywnych apektów, a także obniży liczbę wypadków na terenie miasta zwiększając 

poczucie bezpieczeństwa. Realizacja zadań z zakresu ograniczania niskiej emisji i zużycia 

energii (np. poprzez termomodernizację, wykorzystanie OZE, wydłużenie sieci gazowniczej 

miasta), oprócz poprawy stanu jakości środowiska, w dłuższej perspektywie przyczyni się do 

uzyskania oszczędności w postaci mniejszych rachunków za energię. Zmiana ogrzewania 

gospodarstw domowych na gazowe podniesie komfort życia mieszkańców, brak 

konieczności uzupełniania wsadu do kotła zaoszczędzi ich czas, a także nie będą musieli 

martwić się o gromadzenie zapasów węgla czy drewna.  

Negatywnie oddziaływanie na ludzi może być związane z działaniami przeprowadzanymi 

w fazie realizacji inwestycji, mające charakter krótkotrwały, np. prace związane z budową lub 

remontem obiektów oraz z modernizacją infrastruktury transportowej. Podczas modernizacji 

sieci komunikacyjnej mogą wystąpić zagrożenia dla ruchu pieszego i samochodowego oraz 

negatywny wpływ na komfort podróży mieszkańców na skutek zmiany organizacji ruchu. 

Dodatkowo emisja spalin z maszyn oraz unoszenie się pyłu wpłynie niekorzystnie na jakość 

powietrza wdychanego przez ludzi. Z pracami budowlanymi często też związana jest emisja 

hałasu, który przyczynia się do pogorszenia komfortu mieszkańców blisko położonych 

budynków, powodując m. in. ich stres i pogorszenie samopoczucia. Oddziaływanie to ma 

jednak charakter krótkotrwały. Z negatywnym oddziaływaniem na ludzi związana jest też 

późniejsza eksploatacja dróg – liniowe źródła hałasu i zanieczyszczeń powietrza, które 

będzie oddziaływać w sposób długotrwały.   

Aby ograniczyć oddziaływanie wyżej opisanych elementów inwestycji na ludzi, należy wziąć 

pod uwagę odpowiednie projektowanie sieci drogowych i prowadzenie robót budowlanych 

o możliwie najmniejszej emisji hałasu i zanieczyszczeń. W celu ograniczenia emisji hałasu 

mogącej mieć miejsce w trakcie eksploatacji dróg, należy zastosować nawierzchnie tłumiące 

hałas lub też ewentualnie ekrany akustyczne. Powinno się także stosować wysokosprawne 

urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. Ciągła edukacja społeczeństwa prowadzona w ramach wszelkich kampanii 

i szkoleń uwrażliwi społeczeństwo na kwestie środowiskowe. 
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VI.4.7. Oddziaływanie na bioróżnorodność, obszary Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru 

Bardzo duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej będą miały działania 

takie jak akcje informacyjne, edukacyjne, promocyjne i konferencje, które zwiększą 

świadomość ekologiczną mieszkańców Bełchatowa. Pozytywny wpływ na nie będą mieć też 

wszelkie działania, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń gleb i wód, co 

istotnie przełoży się na warunki bytowania zwierząt i roślin. Znaczenie ma także poprawa 

jakości powietrza atmosferycznego, która nastąpi dzięki realizacji zadań obejmujących 

gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystanie OZE.  

Negatywny wpływ na bioróżnorodność spowodują prace budowlane. Inwestycje dotyczące 

rozwoju sieci transportowej mają charakter liniowy i przekładają się na przecinanie dużych 

powierzchni, w konsekwencji powodując fragmentację siedlisk i niszczenie korytarzy 

ekologicznych. Podczas projektowania dróg należy więc uwzględnić wzdłuż nich 

zabezpieczenia oraz przejścia dla zwierząt. Oprócz tego, prace budowlane powodują emisję 

hałasu oraz przekształcenia terenu, płosząc zwierzęta i niszcząc siedliska wielu gatunków.  

Wpływ na różnorodność biologiczną może mieć też wprowadzanie technologii 

wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. wiatraków). 

Wpływ na bioróżnorodność przez wyżej opisane działania można ograniczyć poprzez m. in. 

uwzględnienie okresów lęgowych i tras przelotów ptaków, nietoperzy, minimalizowanie 

wycinki drzew i krzewów, wykorzystanie urządzeń odstraszających zwierzęta, planowanie 

tras poza obszarami cennymi przyrodniczo. W razie zniszczenia siedlisk należy je odtworzyć.  

VI.4.8. Oddziaływanie na zwierzęta 

Pozytywne oddziaływanie na populację zwierząt będą miały realizacje działań, które 

przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń dostających się do wód i gleb. Do 

polepszenia warunków życia i rozwoju zwierząt przyczyni się też poprawa jakości powietrza, 

na którą ukierunkowana jest znaczna część działań zawartych w dokumencie PGN. 

Podwyższanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta (jeśli nauki obejmą 

zagadnienia typowo przyrodnicze), również przyniesie korzystne efekty dla świata zwierząt, 

gdyż może się zwiększyć poczucie odpowiedzialności obywateli za stan środowiska 

naturalnego, które ich otacza. 

Negatywna w skutkach dla zwierząt będzie przede wszystkim realizacja inwestycji z zakresu 

rozwoju infrastruktury transportowej w mieście (budowa nowych dróg oraz remonty). 

Przyczynią się one do fragmentacji i niszczenia siedlisk, ograniczenia źródeł pokarmu oraz 

płoszenia zwierząt, a także do izolacji pojedynczych osobników, które będą się bały 

przekroczyć jezdnię. Ruch samochodowy przyczyni się też do zwiększenia liczby 

potrąconych zwierząt. Kolejnym negatywnym, ale krótkotrwałym oddziaływaniem na 

zwierzęta będzie realizacja działań polegających na budowie lub modernizacji budynków, 

która przede wszystkim będzie polegała na płoszeniu zwierząt i zaburzaniu tras przelotów 

ptaków oraz ewentualnym niszczeniu ich gniazd w budynkach poddawanych remontowi. 

Istotnym jest, aby przed rozpoczęciem prac wykonać inwentaryzację przyrodniczą w takich 

obiektach. Proponowane jest także utworzenie siedlisk zastępczych (np. skrzynek dla 

nietoperzy, albo budek lęgowych) na czas prac remontowo-budowlanych. W celu 

zminimalizowania oddziaływania na zwierzęta rozwijania sieci transportowej, należy już na 

etapie projektowania przebiegu trasy uwzględniać siedliska i ważne struktury przyrodnicze, 



 

52 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa 

lokalizację przejść i korytarzy dla zwierząt, nasadzenia wzdłuż tras i zabezpieczenia oraz 

urządzenia odstraszające, a także okresy lęgowe ptaków. Należy też wziąć pod uwagę 

dobór odpowiedniego rodzaju oświetlenia drogowego, który odstraszy nietoperze. Przy 

projektowaniu instalacji elektrowni wiatrowych konieczne jest uwzględnienie tras przelotów 

ptaków i nietoperzy, gdyż zbagatelizowanie tej kwestii może przyczynić się do śmierci bądź 

uszkodzenia ciał tych zwierząt.. 

VI.4.9. Oddziaływanie na rośliny 

Pozytywne oddziaływanie na rośliny będą miały realizacje działań, które przyczynią się do 

ograniczenia zanieczyszczeń dostających się do wód i gleb. Także poprawa powietrza, 

będąca skutkiem wszystkich działań z zakresu ograniczania niskiej emisji, emisji z transportu 

samochodowego i zużycia energii, a także wykorzystanie OZE do produkcji energii, 

przyczyni się do poprawy warunków bytowych roślin. Podwyższanie świadomości 

ekologicznej mieszkańców Bełchatowa również może przynieść korzystne efekty dla świata 

roślin, gdyż może się zwiększyć poczucie odpowiedzialności obywateli za stan otaczającego 

ich środowiska naturalnego.  

Realizacja wielu działań zawartych w PGN, takich jak remont lub budowa dróg, modernizacja 

lub budowa nowych budynków, budowa farm fotowoltaicznych niestety wiąże się 

z negatywnym oddziaływaniem na roślinność, ponieważ występuje ona na terenach 

odkrytych i nie da się wykonać inwestycji infrastrukturalnych bez ingerencji w nią. W trakcie 

prac budowlanych następuje usuwanie roślinności z miejsc budowy, wycinka drzew, 

krzewów, co powoduje fragmentację lub niszczenie siedlisk przyrodniczych. Występuje też 

wykonywanie odwodnień, które wpływają na stosunki wodne, co może niekorzystnie działać 

na rośliny i siedliska zależne od wód. W trakcie eksploatacji dróg, wzdłuż tras 

rozprzestrzeniają się obce ekologicznie i geograficznie gatunki roślin, które mogą wypierać 

gatunki rodzime.  

Aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko realizacji działań zawartych w PGN, należy 

ustrzec od degradacji siedliska oraz cenne gatunki roślin. W przypadku budowy nowych 

dróg, istotnym jest, aby odpowiednio zaplanować ich przebieg, uwzględniając obszary 

chronione, ale także maksymalnie ograniczyć wycinkę drzew i krzewów, zapewnić stosunki 

wodne i ciągi ekologiczne na podobnym poziomie jak dotychczasowy, a w razie zniszczenia 

siedlisk lub wycinki drzew – wykonać ponowne nasadzenia i odtworzenie siedlisk. Zalecenia 

te należy uwzględnić także przy budowie innych obiektów.  

VI.4.10. Oddziaływanie na zabytki 

Wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza atmosferycznego (ujęte 

w priorytetach PGN) przyczynią się do pozytywnego oddziaływania na zabytki, ze względu 

na ograniczenie emisji szkodliwych związków (np. dwutlenku siarki) do atmosfery, które 

niszczą elewację budynków i innych obiektów.  

Oddziaływanie negatywne na zabytki mogą wywrzeć prace budowlane, takie jak 

modernizacja lub budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej (i innych), jeśli będą przebiegać 

przez tereny tych obiektów. Na zabytki negatywne oddziaływanie mają także drgania 

wynikające z prac budowlanych i użycia ciężkiego sprzętu, a także unoszenie się wtedy pyłu, 

który zanieczyszcza elewacje budynków. 
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VI.4.11. Oddziaływanie na dobra naturalne 

Dobra naturalne w niniejszej SOOŚ rozumiane są jako zasoby, dostępność i możliwość 

eksploatacji kopalin. Wszystkie działania zawarte w PGN dotyczące zmniejszenia zużycia 

energii, zwiększenia efektywności produkcji i dystrybucji ciepła, wykorzystania OZE 

i poszerzania świadomości ekologicznej mieszkańców gmin, służą zmniejszeniu 

wykorzystania zasobów nieodnawialnych, np. węgla.  

Negatywne oddziaływanie na dobra naturalne ma budowa lub modyfikacja dróg oraz 

modernizacja budynków, gdyż podczas nich zużywane są mineralne surowce, takie jak 

piasek i żwir, a także drewno i metal.  

VI.4.12. Matryca zbiorcza oddziaływań środowiskowych 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu Planu gospodarki 

niskoemisyjnej rozważa ogólnie korzyści i zagrożenia dla środowiska wynikające z realizacji 

zadań zawartych w dokumencie i nie jest dokumentem szczegółowym, gdyż jej zadaniem 

jest jedynie określenie trendu całościowej strategii dokumentu w kontekście ochrony 

środowiska oraz odniesienie zasadniczej jego treści do zasad zrównoważonego rozwoju 

i polityki ekologicznej. Oddziaływanie zawartych w PGN działań na poszczególne 

komponenty środowiska określono przy pomocy macierzy interakcji. 

Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów: 

• powietrze,  

• wody,  

• powierzchnię ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat,  

• ludzi, 

• bioróżnorodność i obszary Natura 2000,  

• zwierzęta, 

• rośliny, 

• zabytki, 

• dobra naturalne. 

Tabela 10 przedstawia oznaczenia, jakie zostały wykorzystane w macierzy, natomiast 

w Tabela 11 określono, czy oddziaływanie to może być niekorzystne (-), korzystne (+) lub 

czy nie będzie powodowało żadnego oddziaływania (0). Czasami oddziaływanie, 

w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć równocześnie niekorzystny lub 

korzystny lub obojętny (-,+,0) wpływ na dany element środowiska. Z uwagi na brak 

szczegółów, co do sposobu realizacji poszczególnych zadań przyjętych w PGN, w SOOŚ 

zidentyfikowano tylko kierunki tych oddziaływań. Należy zaznaczyć, że w SOOŚ nie podjęto 

się oceny działań, które zgodnie z przepisami prawa wymagają przeprowadzenia osobnej 

procedury oddziaływania na środowisko (zaznaczone *). 

Następnie ustalono, czy realizacja założonych celów i zadań będzie powodować 

oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe 

czy chwilowe, pomiędzy działaniem, a danym elementem środowiska. w niniejszej macierzy 

interakcji wykorzystano następujące oznaczenia 
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Tabela 10 Oznaczenia zastosowane w macierzy interakcji 

Oznaczenie Opis oznaczenia 

+ Oddziaływanie określone jako pozytywne 

- Oddziaływanie określone jako negatywne 

0 Oddziaływanie obojętne (brak oddziaływania) 

* 
Osobna procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko 
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Tabela 11 Matryca oddziaływań na środowisko działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 

l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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Obszar: WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

1 

Instalacja paneli fotowoltaicznych i 
kolektorów słonecznych na dachach 
budynków lub na terenach posesji na 

terenie miasta  

+ + 0/- 0 + + 0/- 0/- 0/- + + 

2 
Budowa farmy fotowoltaicznej na obszarze 

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie  
* * * * * * * * * * * 

3 
Budowa farmy fotowoltaicznej na obszarze 

ujęcia wody Myszaki  
* * * * * * * * * * * 

Obszar: EFEKTYWNA PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII 

4 
Uciepłownienie obszarów budownictwa 

mieszkaniowego  
+ 0 - 0 + + 0/- 0/- 0/- + + 

5 Gazyfikacja obszaru miasta  + 0 - 0 + + 0/- 0/- 0/- + + 

Obszar: OGRANICZENIE EMISJI W BUDYNKACH 
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l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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6 
Docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana 

stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych  

+ 0 0 + + + 0/- 0/- 0 + +/- 

7 
Modernizacja instalacji ciepłej wody 

(cyrkulacja) w budynku mieszkalnym przy  
al. Wyszyńskiego 6 

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 

8 

Wspieranie efektywności energetycznej i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym  

+ 0 0 + + + 0/- 0/- 0 + +/- 

9 

Modernizacja energetyczna budynków 
Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 wraz z 
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

oraz utworzeniem punktu aktywizacji 
społeczno-zawodowej  

+ 0 0 + + + 0/- 0/- 0 + +/- 

10 Modernizacja instalacji wentylacji  + 0 0 0 + + 0 0 0 + + 

11 

Zastosowanie energooszczędnego 
oświetlenia do oświetlania wnętrz budynku 

oraz obszarów otaczających budynek 
(wykorzystanie Dokumentu - Audyt 

energetyczny) 

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 

Obszar: WYKORZYSTANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII OŚWIETLENIOWYCH 

12 

Wymiana rodzaju oświetlenia na lampy LED 
w częściach wspólnych w  budynkach 

mieszkalnych znajdujących się w 
Bełchatowie  

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 
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l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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Obszar: NISKOEMISYJNY TRANSPORT 

13 

Wymiana przestarzałego taboru nie 
spełniającego jakichkolwiek norm emisji 

spalin na autobusy i busy młodsze 
spełniające normy emisji od EURO 3 

wzwyż. Zakłada się zakup około 35 szt. 
busów i 20 szt. autobusów podmiejskich i 

turystycznych 

+ + + + + + 0 0 0 + + 

14 
Zakup 6 sztuk niskoemisyjnego taboru 

autobusowego  
+ + + + + + 0 0 0 + + 

15 
Zakup dwóch niskoemisyjnych 
samochodów transportowych  

+ + + + + + 0 0 0 + + 

16 

Stworzenie aplikacji internetowych oraz 
aplikacji na smartfony i tablety pokazującej 
rozkład jazdy, czas przejazdów, aktualne 
położenie na mapie, lokalizację punktów 

transportowych i przesiadkowych 
uwzględniających rozwiązania 

zrównoważonej mobilności 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

17 
Budowa autonomicznych stacji 

parkingowych ze stanowiskami myjni 
pojazdów  

0 0/- 0/- 0 0 + 0 0 0 0 0 
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l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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18 
Wprowadzenie systemu zachęt dla osób 

dojeżdżających do pracy rowerem, poprzez 
rozwój infrastruktury rowerowej  

+ + + + + + + + + + + 

19 
Darmowy transport publiczny dla 
mieszkańców Bełchatowa i gmin 

ościennych 
+ + + + + + + + + + + 

20 
Budowa obwodnic i nowych odcinków 

drogowych  
* * * * * * * * * * * 

21 
Wyznaczenie stref płatnego parkowania 

(okolice placu Narutowicza, centrum 
miasta) 

+ 0 0 + + +/- 0 0 0 + + 

Obszar: GOSPODARKA ODPADAMI 

22 
Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów 
+ + +/- 0/- 0 + +/- +/- +/- 0 + 

23 Utworzenie ciągu sortowni odpadów + + +/- 0 0 + +/- +/- +/- 0 + 
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l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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24 
Budowa ZGO przy ul. Czaplinieckiej w 

Bełchatowie 
+ 0 +/- 0/- 0 + +/- +/- +/- 0 + 

Obszar: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

25 

Wykonanie instalacji dezodoryzacji 
powietrza odlotowego z czterech hal 

suszarniczych oraz zagospodarowanie 
wysuszonego osadu poprzez współspalanie 

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 

26 
Wykonanie instalacji pozyskiwania biogazu 

wraz z układem kogeneracji energii 
elektrycznej 

+ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 

Obszar: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

27 

Budowa oświetlenia oraz zaplecza 
sportowego w standardach wysokiej 

efektywności energetycznej dla kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie 

+ 0 0 0 + + 0 0 0 0 + 

28 

Przebudowa ul. Słonecznej i budowa ciągu 
pieszo-rowerowego, skrzyżowań z ulicami 

przyległymi oraz miejsc parkingowych 
wzdłuż ulicy Słonecznej – Etap I 

+ 0 - + + + 0 0 - 0 + 
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l.p. Zadania w ramach sektora 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 
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29 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. 
Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. 

Żabiej do ul. Nowej 
+ 0 - + + + +/- 0/- - + + 

Obszar: INFORMACJA I EDUKACJA 

30 
Realizacja planów edukacyjnych dla szkół z 
zakresu efektywności energetycznej, OZE i 

zrównoważonej mobilności 
+ + + + + + + + + + + 

31 
Kampania informacyjna i szkolenia w 

zakresie eco-drivingu 
+ + + 0 + + + + + + + 

Obszar: ADMINISTRACJA/INNE 

32 
Powołanie jednostki Głównego 

Koordynatora Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 
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VI.4.13. Podsumowanie oddziaływania działań objętych wsparciem w PGN na 

środowisko 

Dokument PGN ma służyć zmniejszaniu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska 

poprzez ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do gleb i wód oraz obniżaniu emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery, które szkodzą zarówno środowisku przyrodniczemu, 

zdrowiu ludzi, jak i budynkom. Działania zawarte w PGN są na to szczególnie 

ukierunkowane, dlatego większość z nich w ogólnym rozrachunku będzie pozytywnie 

oddziaływać na środowisko. Zgodnie z analizą oddziaływań w powyższych punktach SOOŚ, 

w największym stopniu na komponenty środowiska będą wpływać prace budowlane 

związane z zawartymi w PGN inwestycjami, gdyż będę one przyczyniać się do emisji hałasu, 

spalin, unoszenia pyłów i zmian powierzchni ziemi, także odstraszać zwierzęta i niszczyć 

siedliska. Aby zmniejszyć lub zapobiec negatywnemu wpływowi planowanych inwestycji na 

komponenty środowiska, na etapie projektowania należy koniecznie uwzględnić trasy 

migracji zwierząt, a także obszary i siedliska chronione oraz stosować wszelkie środki 

zapobiegające emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz do gleb i wód.  

VI.4.14. Oddziaływanie transgraniczne 

Miasto Bełchatów położone jest w centralno-południowej części województwa łódzkiego, 

ok. 200 km od najbliższej granicy Państwa (z Czechami).  

Zadania wyznaczone w projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” 

mają charakter lokalny i ich oddziaływanie na środowisko ograniczone będzie do 

oddziaływania w obrębie jego granic oraz terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

Jednoznacznie nasuwają się wnioski, iż zaproponowane w PGN działania w żadnym stopniu 

nie mogą powodować uciążliwości poza granicami Polski. Jeśli chodzi o zaproponowane 

w PGN działania związane z remontami, dotyczące termomodernizacji budynków lub 

inwestycji liniowych, zasadniczo mogą powodować  krótkotrwałe, okresowe uciążliwości 

o zasięgu oddziaływania od kilkudziesięciu lub kilkuset metrów od prowadzonej inwestycji. 

Oprócz tego, przeważający przepływ mas powietrza może spowodować, że pozytywny 

wpływ działań związanych z ograniczeniem emisji do powietrza oraz redukcją stężeń 

zanieczyszczeń będzie w niewielkim stopniu oddziaływał transgranicznie, poprzez obniżenie 

poziomu zanieczyszczeń, czyli ewentualne oddziaływanie będzie miało charakter pozytywny. 

VI.5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko 

Rezultatem realizacji działań zaproponowanych w PGN mogą być ograniczone czasowo 

i przestrzennie uciążliwości związane z przeprowadzanymi remontami i termomodernizacją 

budynków lub inwestycjami polegającymi na układaniu sieci cieplnej, gazowej lub 

kanalizacyjnej inwestycjami liniowymi, dla obiektów kubaturowych oraz działań związanych 

z racjonalizacją użytkowania energii i ciepła oraz z wykorzystaniem OZE.   

Podczas realizacji działań dla inwestycji liniowych oraz dla obiektów kubaturowych nastąpi 

krótkotrwała uciążliwość dla środowiska spowodowana pracami budowlano - remontowymi. 

Może nastąpić tymczasowa zwiększona emisja pyłów do powietrza oraz zwiększona emisja 

NO2 ze wzmożonego ruchu pojazdów budowlanych oraz wzrost emisji hałasu.  

Aby zapobiec lub ograniczyć oddziaływanie na środowisko realizacji zadań zawartych 

w PGN, należy zastosować przede wszystkim środki administracyjne (ponieważ dotyczą 
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etapu planowania inwestycji), ale także działania organizacyjne (które łączą się ze środkami 

administracyjnymi) i zabiegi techniczne.  

Rozwiązania zapobiegawcze to:  

• zgodne z zasadami i wymaganiami ochrony środowiska wydawanie decyzji 

administracyjnych i egzekwowanie zapisów określonych w tych decyzjach, 

• ustalanie lokalizacji i terminów realizacji inwestycji przy uwzględnieniu przyrodniczo 

cennych obszarów oraz okresów rozrodczych zwierząt i ich tras migracji,  

• przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczych na etapie planowania inwestycji, 

• wykonywanie prac w obiektach zabytkowych przy uwzględnieniu wymogów ochrony 

zabytków,  

• przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko,  

• przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 

zagospodarowania przestrzennego.  

Wśród rozwiązań technicznych, które pozwolą na zapobieganie oddziaływaniom na 

środowisko realizowanych inwestycji, są m. in.:  

• stosowanie tzw. najlepszych dostępnych technik – BAT,  

• maksymalne ograniczanie ingerencji inwestycji w środowisko w fazie jej realizacji 

i eksploatacji,  

• kompensacja szkód (np. w razie wycinki drzew, wykonać nowe nasadzenia, w razie 

prac na terenie siedlisk – utworzenie siedlisk zastępczych),  

• lokalizacja inwestycji przy uwzględnieniu tras migracji zwierząt, przelotów ptaków 

i nietoperzy oraz terenów cennych przyrodniczo, obszarów Natura 2000, odległości od 

zabudowy mieszkalnej, 

• promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania,  

• dobór odpowiednich roślin energetycznych (bez obcych gatunków i GMO), 

• materiał ziemny przy robotach drogowych powinien być pochodzenia lokalnego, 

• przestrzeganie zakazu zrzutu ścieków niewystarczająco oczyszczonych do wód. 

Kompensację przyrodniczą należy przeprowadzić, jeśli w wyniku realizacji konkretnej 

inwestycji może nastąpić szkoda w środowisku, w sposób szczególny dotyczy to 

ewentualnych szkód wyrządzonych na obszarach chronionych Natura 2000. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w PGN są przedstawione tylko propozycje działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza (w tym ograniczenie emisji GHG), wzrost 

wykorzystania OZE i zmniejszenie zużycia energii, jednak za realizację zadań odpowiadają 

bezpośrednio inwestorzy, którzy powinni zwrócić uwagę, na wybór rozwiązań i technologii 

spełniających kryteria najlepszych dostępnych technik oraz spełniających standardy 

emisyjne, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej. 

Ponadto SOOŚ nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko działań 

będących przedsięwzięciami, które muszą być poddane osobnej procedurze 

przeprowadzenia oceny np. związanych z inwestycjami liniowymi (kwalifikację przedsięwzięć 

przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 
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VI.6. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 

oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienia braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków lub luk we współczesnej 

wiedzy  

Rezultatem realizacji działań zaproponowanych w PGN mogą być ograniczone czasowo. 

Z przeprowadzonej analizy wpływu realizacji działań projektu PGN dla Bełchatowa wynika,  

iż mają one szczególnie korzystny wpływ na ludzi. Dokument ten został opracowany w celu 

realizacji założeń określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym oraz w Dyrektywie 

CAFE  (Clean Air for Europe), m. in.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost 

efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii z OZE.  

Żadne z działań nie zostało zakwalifikowane jako oddziałujące zdecydowanie negatywnie lub 

ze zdecydowaną przewagą oddziaływań negatywnych na któryś z elementów środowiska, 

przeważają natomiast oddziaływania pozytywne. Uwaga ta nie dotyczy jednak działań 

będących przedsięwzięciami, które muszą być poddane osobnej procedurze 

przeprowadzenia takiej oceny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. W przypadku niektórych inwestycji niekorzystne oddziaływanie będzie 

występować jedynie na etapie budowy, natomiast w długotrwałej perspektywie ich realizacja 

przyniesie korzystne skutki występujące w wyniku oddziaływań skumulowanych, 

długotrwałych, o charakterze stałym. 

Wobec powyższego, nie ma potrzeby przedstawienia rozwiązań alternatywnych ze względu 

na ochronę środowiska. 

VI.7. Informacja o przewidywanych metodach analiz realizacji 

postanowień oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Ocena realizacji dokumentu PGN dla Bełchatowa będzie polegać głównie na monitorowaniu 

zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania (tj. administracyjnej, 

gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ekologicznej, itp.). Istotną kwestią jest sprawdzanie 

postępów we wdrażaniu PGN - powinno się to czynić poprzez kontrolę zadaniową (realizacja 

zaproponowanych działań) oraz poprzez kontrolę osiągniętych efektów. Kryteria obu rodzaju 

ocen powinny być określone w trakcie przyjmowania Projektu PGN. 

System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga stworzenia systemu gromadzenia 

i selekcjonowania informacji oraz systemu analizy zebranych danych. Powinien on zawierać 

następujące działania: 

Systematyczne zbieranie danych liczbowych i informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań PGN, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj budynków 

poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych 

lamp, itp.). Rezultatem będzie materiał stanowiący podstawę do analiz i ocen. 

Uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych - otrzymany materiał będzie służył 

przygotowaniu raportów. 

Przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN. 
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Ciągła analiza możliwości pojawienia się nieplanowanych zagrożeń dla grup społecznych, 

lokalnych, przyrody i krajobrazu w wyniku uszczegóławiania zadań. 

Analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami PGN; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności. 

Analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji 

dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia. 

Przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na 

bieżące monitorowanie realizacji PGN przez Miasto Bełchatów. 

 

Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów 

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów co dwa 

lata począwszy od 2015 r.: 

• Poziom emisji CO2 w MgCO2/rok (lata: 2015, 2017, 2019 i 2021 – za rok 2020). 

• Poziom zużycia energii w MWh/rok (lata: 2015, 2017, 2019 i 2021 – za rok 2020). 

Wymienione wskaźniki muszą być określane zgodnie z metodologią zastosowaną w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej i z zachowaniem spójności z inwentaryzacją bazową. 

VII. Źródła danych 

1. Program Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016 – 2019, 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, 

3. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miasto Bełchatów 2011 (z uwzględnieniem lat 

2012-2015), 

4. Raport o stanie środowiska województwa łódźkiego w 2013 roku, 

5. Plan gospodarki odpadami dla województwa łódźkiego 2012, 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bełchatów,  

7. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 

8. Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do wystąpienia 

ruchów masowych w województwie łódzkim, opracowana przez Państwowy 

Instytut Geologiczny – SOPO,  

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_lodzkie.jpg), 

9. http://www.rynek-rolny.pl/artykul/klasy-bonitacyjne-gleby-oceniamy-wartosc-ziemi-

uprawnej.html, 

10. http://belchatow.lovetotravel.pl/ 
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VIII. Oświadczenie autora strategicznej oceny oddziaływania 

 

Zgodnie z art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. ze zm.) oświadczam, że autor Strategicznej 

Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Bełchatowa – 

Aneta Dłubakowska, posiada wiedzę w tym zakresie oraz ukończyła studia jednolite 

magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. 

 

 

Bełchatów, dn. 28.04.2017r.            Aneta Dłubakowska 

 


