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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

11..11..  PPooddssttaawwaa  ii  cceell  pprrooggrraammuu  

Główną zasadą przyjętą w opracowanym Programie Ochrony Środowiska Gminy 

Krzepice jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju 

gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. W ujęciu tym, 

długoterminowy cel programu można sformułować następująco: 

 

Rozwój gminy, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i społeczny w 

harmonii z wymogami ochrony środowiska. 

 

Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju województwa śląskiego. Jest nią wizja "regionu 

realizującego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich 

wymiarach środowiska naturalnego i o kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska, 

radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł oraz 

odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i powiększającego różnorodność 

biologiczną obszarów". Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa 

na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z Konstytucji RP (art. 5). Zrównoważony 

rozwój jest naczelną zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej i Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, jak również Polityki Ekologicznej Państwa. 

11..22..  GGłłóówwnnee  kkiieerruunnkkii  rroozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  KKrrzzeeppiiccee  

  Głównym celem rozwoju Gminy Krzepice jest: 

 

Osiągnięcie poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zrównoważony 

rozwój ekologiczny, społeczny i gospodarczy. 

 

Cele strategiczne warunkujące realizację celu głównego: 

1. Stworzenie społeczeństwu lepszych warunków życia poprzez: 

− aktywizację gospodarczą miasta i terenów wiejskich (nowe miejsca pracy poza 

rolnictwem), 

− preferowanie wielofunkcyjnego rozwoju wsi (agroturystyka, funkcja 

letniskowa), 

− poprawa jakości i dostępności usług, 

− poprawa warunków zamieszkania związana z rozbudową infrastruktury 

technicznej i komunikacji, 

− ochrona terenów zainwestowanych przed powodzią. 
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2. Ochrona i lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy poprzez: 

− stworzenie systemu obszarów chronionych, 

− zwiększenie lesistości oraz terenów zieleni urządzonej, 

− optymalne wykorzystanie zasobów przyrody dla rozwoju gospodarczego 

gminy. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu obiektów chronionych, 

określenie zasad kształtowania zabytkowych układów urbanistycznych. 

4. Przygotowanie terenów ofertowych dla różnorodnej działalności (uzbrojonych, o 

uregulowanej własności). 

5. Współdziałanie z sąsiednimi gminami w zakresie: 

− przeciwdziałania procesom degradującym środowisko przyrodniczo-kulturowe, 

− ochrony korytarza ekologicznego rzeki Liswarty, stanowiącego powiązanie 

przyrodniczo-klimatyczno-wodne pomiędzy Parkiem Krajobrazowym �Lasy nad 

Liswartą� i Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym. 

6. Współdziałanie z jednostkami i instytucjami realizującymi cele publiczne w zakresie: 

− utrzymania i przebudowy systemu retencji wód powierzchniowych i stanu 

czystości oraz ochrony występowania zbiorników wód głębinowych, 

− zalesiania gruntów o niskiej przydatności rolniczej, 

− budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej 43, 

− wzmacnianie rozwoju turystyki rekreacji jako istotnego składnika bazy 

ekonomicznej mieszkańców. 

11..33..  UUssttaawwooddaawwssttwwoo  ii  iinntteeggrraaccjjaa  zz  UUnniiąą  EEuurrooppeejjsskkąą  

Zakres prowadzonych prac dla opracowania Programu Ochrony Środowiska wynika 

z uwarunkowań formalnoprawnych, tj.: 

 

! Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392) wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do ww ustawy, 

! Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), (Zmiany: 

Dz. U. Nr 154, poz. 1803; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy  

! Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 

2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 

78) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy, 

! Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 
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2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 

113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 

 

Wymienione akty prawne, wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami 

wykonawczymi tworzą system prawny w zakresie ochrony środowiska. System ten jest 

zgodny z wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej.  

 

Prawo ochrony środowiska 

Jednym z głównych celów ustawy Prawo ochrony środowiska jest wprowadzenie 

do prawa polskiego przepisów zapewniających transpozycję szeregu podstawowych 

rozwiązań, funkcjonujących w ramach systemu prawa ochrony środowiska Unii 

Europejskiej, zawartych zarówno w przepisach ogólnych Traktatu Amsterdamskiego (tzw. 

zasady ogólne prawa i polityki ochrony środowiska), jak i w aktach prawa pochodnego.  

Do podstawowych zasad prawa ochrony środowiska zawartych w ustawie należą: 

zasada prewencji wraz z zasadą przezorności, zasada zanieczyszczający płaci oraz zasada 

kompleksowości ochrony, podkreślająca konieczność ochrony środowiska jako całości. Do 

ważnych, nowych zasad, wywodzących się z prawa wspólnotowego, powinna należeć 

zasada uspołecznienia procesu decyzyjnego w dziedzinie ochrony środowiska.  

Artykuł 1 Prawa ochrony środowiska mówi, że �Ustawa określa zasady ochrony 

środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 

− zasady ustalania: warunków ochrony środowiska, warunków wprowadzania substancji 

lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, 

− udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

− udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 

− obowiązki organów administracji, 

− odpowiedzialność i sankcje�. 

Wprowadzenie tych zasad jest generalnym dostosowaniem podstaw naszego systemu do 

wymagań prawa unijnego. 

Za podstawowy dokument w ochronie środowiska ustawa POŚ uznaje w art. 13 

"Politykę ekologiczną państwa", której projekt będzie opracowywał minister właściwy do 

spraw środowiska, zasięgając także opinii marszałków województw. Ustawa wskazuje w 

art. 14 najważniejsze elementy Polityki Ekologicznej. Powinna ona przede wszystkim 

zawierać określenie: 

− celów ekologicznych,  

− priorytetów ekologicznych,  

− rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,  
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− środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-

ekonomicznych i środków finansowych. 

To dość krótkie wyliczenie ma jednak bardzo istotne znaczenie, wskazuje bowiem 

wymagany przez ustawodawcę charakter dokumentu - w swojej zasadniczej części 

Polityka nie ma być ogólną wizją, ale precyzyjnie określonym programem działania, z 

ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

Dla realizacji Polityki Ekologicznej mają być przyjmowane wojewódzkie, 

powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma 

dotyczyć zagadnień ściśle określonych w nazwie dokumentu - działań na rzecz 

utrzymania bądź przywrócenia równowagi przyrodniczej poszczególnych elementów 

środowiska oraz środowiska jako całości, podejmowanych w oparciu o ustalenie 

aktualnego stanu środowiska.  

Lokalne programy ochrony środowiska mają w pierwszym rzędzie być 

doprecyzowaniem Polityki Ekologicznej, a więc ustawa zakłada konieczność zgodności 

treści tego systemu dokumentów. Nie wyklucza to oczywiście wprowadzania do 

programów lokalnych problemów terenowych, będą one jednak drugim elementem 

takiego dokumentu, uzupełniającym działania realizujące Politykę Ekologiczną, nie 

mogącym naruszać zadań w Polityce określonych.  

Projekty programów lokalnych mają sporządzać odpowiednio województwa, 

powiaty i gminy, uwzględniając wymagania określone przez ustawę w art.14 dla Polityki 

Ekologicznej Państwa. Projekty programów ochrony środowiska będą opiniowane przez 

zarząd jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska (to w 

odniesieniu do programu wojewódzkiego). Ustawa wprowadzająca zakłada, że sejmiki 

województw uchwalą nowe wojewódzkie programy ochrony środowiska do dnia 30 

czerwca 2003 r., rady powiatów - powiatowe programy ochrony środowiska do dnia 31 

grudnia 2003 r., a rady gmin - gminne programy ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 

2004 r.   

 

Prawo wodne 

Główną regulacją prawną odnoszącą się do szeroko rozumianych zagadnień 

gospodarki wodnej jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001. Ustawa reguluje 

gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności 

zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie 

zasobami wodnymi. 

Ustawa zakłada, iż gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem 

zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia 

zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, 
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użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne 

korzyści społeczne. 

Ustawa ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania 

gospodarką wodną poprzez utworzenie dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i 

Wisły oraz ustanowienie dla nich administracji - regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej (RZGW). 

Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z duchem i literą prawa 

przepisów Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną. Uwzględnione 

zostały również szczegółowe rozwiązania zawarte m. in. w dyrektywach: 

− 96/61/EC dotyczącej zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem, 

− 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 

− 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł 

rolniczych. 

Istotne z punktu widzenia niniejszego programu ochrony środowiska są zapisy 

nakładające na aglomeracje, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, 

obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone 

oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych. Obowiązek ten aglomeracje mają zrealizować: 

− do dnia 31 grudnia 2015 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie 

mieszkańców od 2000 do 15000, 

− do dnia 31 grudnia 2010 r., w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie 

mieszkańców powyżej 15000. 

Odnośnie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, wody 

powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć, uwzględniając: 

− zawartość związków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 

− stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód 

wewnętrznych i wód przybrzeżnych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest azot, 

− charakterystykę terenu, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju działalności 

rolniczej, struktury użytków rolnych, koncentracji produkcji zwierzęcej, rodzaju gleb i 

klimatu. 

Na mocy nowej ustawy zmianie ulegnie również sposób prowadzenia wyników 

monitoringu wód. Dostosowany zostanie do wymogów określonych w Ramowej 
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Dyrektywie Wodnej. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia: 

1. Klasyfikację dla prezentowania stanu: 

− wód powierzchniowych, biorąc w szczególności za podstawę elementy: 

biologiczne, hydrologiczne, morfologiczne, chemiczne i fizyczno-chemiczne, 

− wód podziemnych, biorąc za podstawę elementy ilościowe i chemiczne. 

2. Sposób prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

uwzględniający: 

− kryteria wyznaczania punktów poboru próbek do badań, 

− zakres i częstotliwość badań, 

− wybór elementów jakości, 

− dodatkowe wymogi monitoringu dla obszarów chronionych, 

− metodyki referencyjne badań oraz warunki zapewnienia jakości danych, 

− sposób oceny wyników badań, 

− zakres badań. 

3. Sposób interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Ustawa wprowadza rozporządzenia określające wymagania, jakim powinny odpowiadać 

wody: 

− powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, 

− śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych oraz morskie 

wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i 

mięczaków, 

− w kąpieliskach. 

Zasady, którymi kierują się odpowiednie organy przy wydawaniu tych rozporządzeń 

zbieżne są z zasadami jakimi kierowano się przy wprowadzaniu analogicznych dyrektyw 

UE. 

Głównym narzędziem realizowania polityki gospodarki wodnej w rejonach 

zlewniowych będą �warunki korzystania z wód dorzecza�. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego obejmują: 

1. aktualny stan ilościowy i jakościowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

regionu wodnego oraz aktualny stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych, 

wynikający z dotychczasowego użytkowania zasobów wodnych i gospodarki 

przestrzennej, 

2. perspektywiczny stan ilościowy i jakościowy zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz perspektywiczny stan ekosystemów wodnych, 

3. wymagania dotyczące jakości wody, 
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4. ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, 

5. ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej szczególnie dotyczącej 

określenia zasobów wód podziemnych oraz wyznaczenia głównych zbiorników wód 

podziemnych, 

6. ustalenia zawarte w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych - z 

uwzględnieniem podziału na zlewnie. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego mogą określać ograniczenia w korzystaniu z 

wód regionu lub jego części, w zakresie: 

− pobierania wód powierzchniowych lub podziemnych, 

− wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

− wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, 

ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, 

− lokalizowania nowych urządzeń wodnych. 

 

Ustawa o odpadach 

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów 

lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Ustawa ta mówi m.in. (art. 5), że każdy podejmujący działania powodujące lub 

mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 

projektować i prowadzić, tak aby: 

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użytkowania, 

− zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 

zapobiec ich powstaniu, 

− zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 

w zakresie gospodarki odpadami zobowiązuje organy gminy między innymi do: 

− budowy, utrzymania i eksploatacji własnych i wspólnych z innymi gminami 

składowisk, obiektów wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów, 

− tworzenia warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów 

przydatnych do wykorzystania, 
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− współdziałania z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych. 

W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony 

środowiska z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w 

tym zakresie tj. w rozporządzeniach, dyrektywach, decyzjach i uchwałach, są 

systematycznie transponowane do prawa krajowego. Listę ustaw transponujących prawo 

Unii Europejskiej w obszarze środowisko wraz z wykazem odpowiednich aktów prawa 

wspólnotowego transponowanych przez daną ustawę zawiera załącznik 1. 

Ogólnie można powiedzieć, że akty prawne uchwalane po roku 1989 w mniejszym lub 

większym stopniu uwzględniają prawo wspólnotowe. Nowa Konstytucja RP, uchwalona 2 

kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto, obowiązujące prawo polskie 

uwzględnia zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom i odpowiedzialności 

zanieczyszczającego za szkodę. Nowa ustawa o ochronie środowiska, podaje zasadę 

przezorności oraz zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska. W Polsce, podobnie 

jak i w krajach Unii Europejskiej, zasadniczym instrumentem reglamentacji korzystania 

ze środowiska jest pozwolenie ekologiczne. Ustawa o ochronie środowiska wprowadza do 

polskiego systemu prawnego instytucję zintegrowanych zezwoleń ekologicznych, 

wzorowaną na dyrektywie IPPC (96/61/WE). Ważnym zagadnieniem jest dostosowanie 

polskiego monitoringu środowiska do monitoringu wymaganego we wspólnotowych 

aktach prawnych. 
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22..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE  OO  GGMMIINNIIEE  KKRRZZEEPPIICCEE  
Gmina Krzepice obejmuje trzy dzielnice miejskie: Krzepice �Stare Miasto�, 

Kuźniczka, Kuków, oraz siedem sołectw: Dankowice, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, 

Starokrzepice, Stanki, Zajączki I, Zajączki II. Na rysunku 1 przedstawiono położenie 

poszczególnych miejscowości w gminie Krzepice. Powierzchnia gminy wynosi 79 km2.  

 

 

 
 
 
Rys. 1. Mapka Miasta i Gminy Krzepice  
 

Ocena przydatności terenów do zabudowy 

Z uwagi na występujące warunki grunto-wodne oraz ukształtowanie terenu, na 

obszarze miasta i gminy Krzepice wyróżnia się trzy podstawowe strefy o różnej 

przydatności terenu dla rozwoju osadnictwa: 

 
− Strefa I � obszary o korzystnych warunkach fizjograficznych. Strefa ta obejmuje 

obszary wysoczyzny polodowcowej o spadkach 0-2%, lokalnie do 5%, zbudowane z 

gruntów nośnych głównie piasków i żwirów akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej. Zwierciadło wody gruntowej występuje przeważnie głębiej niż 2 m 

p.p.t. Warunki klimatyczno-zdrowotne korzystne. Największe powierzchniowo obszary 

o korzystnych warunkach fizjograficznych występują w miejscowości Podłęże 

Królewskie oraz wyspowo w rejonie miejscowości Starokrzepice, Lutrowskie, Szarki, w 

centralnej i północno-wschodniej części miasta Krzepice. 
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− Strefa II -  obszary o mniej korzystnych warunkach fizjograficznych. Stanowią je 

płaskie lub lekko faliste obszary wysoczyznowe o spadkach 0-5%, lokalnie więcej, 

zbudowane z glin zwałowych oraz piasków podścielonych gliną. Zwierciadło wody 

gruntowej występuje na różnym poziomie. Strefa ta obejmuje również tereny 

położone w obrębie wysoczyzny, zbudowane z iłów ze zwierciadłem wody gruntowej 

okresowo płycej niż 2 m p.p.t. oraz położone w obrębie obniżeń wysoczyzny i terasów 

erozyjno-akumulacyjnych zbudowane z piasków i żwirów ze zwierciadłem wody 

gruntowej płycej niż 2 m p.p.t. Obszary w obrębie tej strefy charakteryzują się mało 

korzystnymi warunkami klimatyczno-zdrowotnymi. Obszary te dominują na terenie 

gminy Krzepice. 

− Strefa III � obszary o niekorzystnych warunkach fizjograficznych. Stanowią je 

obszary w obrębie dolin rzecznych stanowiących naturalne rynny spływu bądź zastoin 

chłodnych mas powietrza. Są to obszary występowania mgieł i inwersji termicznych. 

Obszar budują grunty słabonośne: namuły, torfy podścielone piaskami rzecznymi i 

wodnolodowcowymi. Zwierciadło wody gruntowej występuje prawie od powierzchni 

(terasy zalewowe rzek), bądź poniżej 1 m p.p.t. Tereny wskazane są do 

wykorzystania jako użytki zielone. 

22..11..  PPoołłoożżeenniiee  ggeeooggrraaffiicczznnee  

Miasto i Gmina Krzepice położona jest w północno-zachodniej części powiatu 

kłobuckiego w województwie śląskim. Gmina graniczy (rys. 2) od północy z gminą Lipie, 

od wschodu z gminą Opatów, od południa z gminami: Panki i Przystajń oraz od zachodu z 

gminami położonymi na terenie powiatu oleskiego.  
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Rys. 2. Mapa � Lokalizacja Miasta i Gminy Krzepice w powiecie kłobuckim 
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22..22..  SSyyttuuaaccjjaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  

Liczba ludności Gminy Krzepice (wg stanu na 31.12.2002r.) wynosiła 9756 

mieszkańców, co stanowi 11,3% ogólnej liczby mieszkańców powiatu kłobuckiego oraz 

0,2% ogólnej liczby mieszkańców województwa śląskiego. W tabeli 1 przedstawiono 

strukturę demograficzną w gminie na przełomie ostatnich czterech lat w rozbiciu na 

poszczególne miejscowości z uwzględnieniem liczby kobiet i mężczyzn. Na rysunku 3 

przedstawiono strukturę liczby ludności w gminie Krzepice. 

 

Tabela 1. Struktura demograficzna w gminie Krzepice na przełomie lat 1999 - 2002 

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Lp. Wyszczególnienie 

M* K* O* M* K* O* M* K* O* M* K* O* 

1. Krzepice 2323 2400 4723 2303 2400 4703 2291 2394 4685 2302 2370 4672

2. Dankowice 429 400 829 421 391 812 414 391 805 416 398 814 

3. Lutrowskie 119 136 255 123 138 261 124 136 260 122 137 259 

4. Podłęże 

Królewskie 

195 172 367 199 171 370 197 168 365 194 166 360 

5. Stanki 43 51 94 42 51 93 42 50 92 42 50 92 

6. Starokrzepice 722 712 1434 722 707 1429 715 697 1412 708 688 1396

7. Zajączki II 613 618 1231 621 623 1244 606 621 1227 606 621 1227

8. Zajączki I 458 482 940 462 481 943 458 487 945 461 475 936 

9. Ogółem 4902 4971 9873 4893 4962 9855 4847 4944 9791 4851 4905 9756 

M* - mężczyźni, K* - kobiety, O* - ogółem liczba ludności 

47%

8%3%4%1%

14%

13%

10%

Krzepice Dankowice Lutrowskie Podłęże Królewskie

Stanki Starokrzepice Zajączki II Zajączki I

 
Rys. 3. Struktura procentowa liczby ludności w gminie Krzepice w rozbiciu na 

poszczególne miejscowości 
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Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Krzepice wynosi 125 mk/1 km2 i jest on 

wyższy od średniej krajowej � 123,59 mk/1 km2 oraz powiatowej 96,9/1 km2, natomiast 

jest on niższy od wojewódzkiej 394,3 mk/1 km2 (tab. 2).  

  

Tabela 2. Charakterystyka ludności � 31.12.2000 r. 

Wyszczególnienie Ludność 
ogółem 

Mężczyźni Kobiety Ludność w 
wieku 

produkcyjnym 
na 1000mk 

Gęstość 
zaludnienia 
na 1 km2 

Polska 38 644 211 18 772 964 19 871 247 612,12 123,59 

województwo 

śląskie 

4 847 600 2 353 184 2 494 416 634,28 394,30 

powiat 

kłobucki 

86 184 42 964 43 220 596,57 96,93 

Gmina Krzepice 9855 4893 4962 569,5 125 

 

Charakterystyka ludności (tab. 3), zgodnie z podziałem na podstawowe grupy 

wiekowe, wskazuje na 26,3% udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie mieszkańców gminy. Udział ten jest wyższy od średniej krajowej wynoszącej 

24,08% oraz wojewódzkiej � 22,48%. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 

57,8%, a w wieku poprodukcyjnym � 15,9%. 

 

Tabela 3. Charakterystyka ludności według grup wiekowych � 31.12.2000 r. 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

Wyszczególnienie 

% 

Polska 24,08 61,21 14,71 

województwo 

śląskie 

22,48 63,43 14,09 

powiat 

kłobucki 

24,49 59,66 15,86 

Gmina Krzepice 26,3 57,8 15,9 

 

Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest 

saldo migracji stałej. Dla Gminy Krzepice saldo to w 2000 roku wykazało wartości ujemne 

(-8 mk) świadcząc o niewielkim stopniu opuszczania tego terenu. 
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22..33..  SSyyttuuaaccjjaa  ggoossppooddaarrcczzaa  

 Gmina Krzepice jest gminą rolniczą, w której użytki rolne zajmują 84,6% jej 

powierzchni. Gleby są o różnym stopniu przydatności dla rozwoju rolnictwa. Użytki rolne 

na słabych klasach bonitacyjnych koncentrują się w rejonie miejscowości Podłęże 

Królewskie, Dankowice - Piaski. W miejscowościach takich, jak: Starokrzepice, Zajączki I, 

Zajączki II warunki dla rolnictwa są lepsze, a produkcja rolna jest bardziej opłacalna.  

Miasto i Gmina Krzepice posiada dobrze wykształconą sieć drogową układu krajowego, 

powiatowego i gminnego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 43 Częstochowa - 

Wieluń oraz linia kolejowa relacji Katowice - Poznań. 

Gmina jest w pełni zwodociągowana, a częściowo skanalizowana. Posiada sieć 

automatycznych połączeń telekomunikacyjnych krajowych. Gmina dysponuje dużymi 

terenami inwestycyjnymi częściowo uzbrojonymi, posiada własne wysypisko i 

oczyszczalnię ścieków.  

Na terenie gminy działalność gospodarcza prowadzona jest przez 700 podmiotów 

gospodarczych, w tym (Rocznik statystyczny powiatów województwa śląskiego, 2001): 

 

− spółki prawa handlowego - 12, 

− spółdzielnie   - 6, 

− spółki cywilne   - 61, 

− osoby fizyczne   - 588 

− inne    - 33. 

 

Najwięcej w sektorze prywatnym w zakresie transportu, drobnej wytwórczości, 

handlu i gastronomii. Do najbardziej znanych firm należą: 

− Anders Sp. z o.o. w Krzepicach, 

− Prosspol Sp. z o.o. w Krzepicach, 

− Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (OSM) Krzepice, 

− �Cargill� Polska Sp. z o.o. Krzepice, 

− Polmet Sp. z o.o. Krzepice, 

− Montspoż Krzepice. 

 

Na rysunku 4 przedstawiono jak kształtowała się ilość podmiotów gospodarczych w latach 

1998-2002. Od roku 2000 obserwuje się wzrost ilości podmiotów gospodarczych na 

terenie gminy Krzepice. 
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Rys. 4. Podmioty gospodarki narodowej z Miasta i Gminy Krzepice w latach 1998 � 2002 

22..44..  IInnssttyyttuuccjjee  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj  

W Gminie Krzepice znajdują się następujące jednostki oświatowe: 

− Zespół Szkół w Krzepicach: Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie - 158 uczniów, Liceum 

Ogólnokształcące - 3 letnie - 84 uczniów, Liceum Ekonomiczne - 5 letnie - 51 

uczniów, Technikum - 4 letnie - 23 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia - 

43 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 lub 3 letnia - 25 uczniów. 

− Gimnazjum Nr 1 w Krzepicach  - liczba uczniów 348. 

− Zespół Szkół w Starokrzepicach: Szkoła Podstawowa - liczba uczniów 151, 

Gimnazjum - liczba uczniów 78, Oddziały przedszkolne - liczba dzieci � 45. 

− Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach - liczba uczniów � 270. 

− Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach - liczba uczniów w SP � 111, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 30. 

− Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych - liczba uczniów w SP � 86, liczba dzieci 

w oddziałach przedszkolnych - 34. 

− Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich - liczba uczniów w SP � 82, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 42.  

− Szkoła Podstawowa w Dankowicach - liczba uczniów w SP � 64, liczba dzieci w 

oddziale przedszkolnym � 13. 

− Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach - liczba dzieci � 95. 

Na terenie gminy Krzepice znajdują się takie placówki medyczne, jak:  

− Szpital Rejonowy im. dr Anki w Krzepicach, 

− Przychodnia Rejonowa w Krzepicach, 
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− Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zajączkach, 

− Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starokrzepicach, 

− Rejonowa Przychodnia Lekarska - PKP w Krzepicach. 

Ponadto na terenie gminy działają następujące placówki związane z działalnością 

kulturalną: 

− Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 

− Dom Kultury w Krzepicach, 

− Biblioteka Gminna w Krzepicach, 

− Filia Biblioteki Gminnej w Dankowicach II, 

− Filia Biblioteki Gminnej Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach, 

− Kino "WARTA" w Krzepicach. 

W gminie Krzepice działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

22..55..  BBeezzrroobboocciiee  

 Tabela 4 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w Gminie Krzepice w latach od 

1999-2002. W roku 2002 liczba osób bezrobotnych zmalała w stosunku do roku 2001 o 

58 osób. 

 

Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krzepice  

Lp. Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

1. kobiety 233 254 273 242 

2. mężczyźni 195 235 285 258 

3. w % 7,9 8,8 9,9 9,0 

4. ogółem 428 489 558 500 

22..66..  KKlliimmaatt  

Średnioroczna temperatura powietrza na obszarze Gminy Krzepice wynosi +7°C, 

średnia amplituda roczna temperatury powietrza waha się w granicach 20-21°C. Średnia 

temperatura w miesiącu: styczniu wynosi -2°C, kwietniu 7°C, lipcu 17°C, a w październiku 

8°C. Średni czas trwania zimy wynosi około 70-90 dni. Natomiast średni czas trwania lata 

wynosi około 80 dni. Ostatnie przymrozki wiosenne występują w drugiej połowie 

kwietnia, a pierwsze dni z przymrozkami jesiennymi przypadają na drugą połowę 

października. Suma rocznych opadów waha się w granicach 600-650 mm. Maksimum 

opadów przypada na miesiące letnie, a w szczególności na lipiec. Długość zalegania 

pokrywy śnieżnej wynosi 60-80 dni. Największe zachmurzenie przypada na miesiące: 

listopad, grudzień i luty, mniejsze na styczeń i wrzesień. Przeważają wiatry zachodnie 

(częstość wiatru z sektora zachodniego w roku 30-35%) oraz wiatry południowe 
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(częstość wiatru z sektora południowego w roku 20-25%). Występowanie cisz jest dość 

wysokie średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o prędkości poniżej 2 m/s wynosi 

50-60%. 

22..77..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ggeeoollooggiicczznnaa,,  hhyyddrrooggeeoollooggiicczznnaa  ii  hhyyddrroollooggiicczznnaa  

Miasto i gmina Krzepice położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno-

geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Liswarty � Prosny, wchodzących w skład 

makroregionu zwanego Wyżyną Woźnicko-Wieluńską. 

Wyżyna Wieluńska rozciąga się między Wieluniem a Częstochową. Stanowi ona 

część płyty jurajskiej, jednakże pozbawiona jest cech krajobrazowych Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokości nad poziom morza dochodzą do 260-300 m. 

Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych tylko miejscami.  

Oniżenie Liswarty-Prosny powstało w mało odpornych skałach dolnej i środkowej 

jury (iłołupki retyko-liasu). Szerokie dno położone w części wschodniej na wysokości 260 

m n.p.m. obniża się łagodnie w kierunku północno-zachodnim. Obniżenie 

wykorzystywane jest przez górny bieg Liswarty i Prosny. Na obszarze miasta i gminy 

Krzepice wydzielić można następujące jednostki morfologiczne: 

− Wysoczyzna polodowcowa � zajmuje prawie całą powierzchnię gminy. Rzeźbę obszaru 

stanowi w przewadze niskofalista miejscami płaska mało urozmaicona wysoczyzna o 

spadkach 0�2 %, lokalnie 2-5 %, zbudowana z utworów lodowcowych i 

wodnolodowcowych, spod których miejscami wychodzą utwory starsze. Kulminacje 

obszaru są często wzgórzami morenowymi lub kemami (np. okolice na północ i 

południe od miejscowości Krzepice). Obszar wysoczyzny łagodnie opada w kierunku 

doliny Liswarty i Pankówki. 

− Doliny rzeczne � wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie gminy. Tworzą je przede 

wszystkim rzeki: Liswarta, Pankówka, Piskara. Słabiej zaznacza się dolina rzeki 

Piszczki (Kukówka). Dno doliny Liswarty na terenie gminy przebiega na wysokości 

220-210 m n.p.m. Płaskodenna dolina rzeki Liswarty posiada przynajmniej duże 

terasy: zalewową i nadzalewową, wykształcone w materiale czwartorzędowym. Rzeka 

Pankówka płynie w nieckowatej dolinie o płaskim dnie w obrębie której można 

wyróżnić terasę zalewową i wyższą. Pozostałe rzeki są słabo wcięte w wysoczyznę, a 

ich nieckowate dna są często podmokłe i zabagnione. 

 

Wysokość bezwzględna obszaru miasta i gminy Krzepice waha się od 207,2 m 

n.p.m. w dolinie rzeki Liswarty w rejonie byłej tuczarni w Krzepicach do 247,9 m n.p.m. 

w rejonie miejscowości Dankowice III. Deniwelacje terenu dochodzą więc do 40,7 m.  
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Pod względem geologicznym obszar miasta i gminy Krzepice położony jest w 

części północno-wschodniej Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Charakteryzuje się ona 

monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża. Zapadają one łagodnie ku 

północnemu wschodowi pod niewielkim kątem 1 - 5°C. 

 

Obszar gminy budują w kolejności stratygraficznej następujące utwory 

geologiczne: 

− utwory jurajskie � najstarszymi skałami nawierconymi na obszarze miasta i gminy 

Krzepice są utwory liasu (jura dolna). Stanowią je łupki ilaste laminowane piaskiem 

pylastym. Na utworach liasu zalegają warstwy kościeliskie, będące najniższym 

ogniwem jury środkowej � doggeru. Są to głównie luźne i słabo spojone piaski. 

Najpłycej strop ich znajduje się w miejscowości Starokrzepice, najgłębiej strop warstw 

kościeliskich znajduje się na głębokości 192 m. Bezpośrednio nad warstwami 

kościeliskimi zalega seria iłów rudonośnych doggeru dolnego. Część środkowa serii 

iłów rudonośnych wykształcona jest jako iły szare z wkładkami piaskowców. Część 

stropowa iłów rudonośnych reprezentowana jest przez ciemnoszare piaszczyste iły z 

wkładkami piaskowców i mułowców. Miąższość serii rudonośnej na obszarze gminy 

waha się w granicach 90-185 m. 

− utwory czwartorzędowe � pokrywają znaczną część powierzchni gminy. Miąższość ich 

jest zmienna i waha się od 0,00 do klkudziesięciu metrów. Utwory czwartorzędowe 

najmniejszą miąższość osiągają w rejonie miejscowości Dankowice i Zajączki II, 

natomiast największą w dolinach Liswarty (20 m) i Piskary (50m) 

• plejstocen wykształcony jest jako piaski i gliny zwałowe oraz piaski rzeczne 

teras akumulacyjnych. Gliny zwałowe występują w formie nieregularnych 

płatów w rejonie miejscowości Starokrzepice, Lutrowskie, Kuźniczki i 

Zajączki. Piaski zwałowe wykształcone są głównie jako piaski różnoziarniste 

z domieszką żwirów. Piaski teras rzecznych występują w dolinach rzek 

Liswarty i Pankówki. Duży kompleks piasków występuje w kolanie Liswarty 

na północ od miejscowości Krzepice. 

• holocen reprezentują mady, torfy, namuły, piaski rzeczne występujące w 

dolinach rzek: Liswarty, Pankówki, Piskary oraz nieliczne piaski wydmowe. 

 

Pod względem hydrograficznym gmina położona jest w dorzeczu rzeki Odry. 

Obszar jej odwadniania sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Liswarty � rzeka Liswarta 

wraz z licznymi dopływami, z których największymi są: Pankówka, Piszczka i Piskara. 

Ponadto obszar gminy odwadnia również szereg bezimiennych cieków, wpadających 

bezpośrednio do rzeki Liswarty lub jej dopływów. Przez teren gminy przebiega aż 6 

lokalnych działów wodnych IV-ego rzędu. 
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33..  OOCCEENNAA  GGMMIINNNNEEJJ  PPOOLLIITTYYKKII  OOCCHHRROONNYY  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa podstawową rolę w realizacji 

zrównoważonego rozwoju spełniają społeczności lokalne. Samorząd lokalny jako 

gospodarz swego terenu, może samodzielnie określać cele i strategie w granicach 

obowiązującego prawa oraz dokonywać wyboru priorytetowych działań w zakresie 

ochrony środowiska. Niemniej jednak, lokalna polityka ochrony środowiska powinna 

uwzględniać główne kierunki przyjęte zarówno na poziomie państwa, województwa czy 

powiatu. 

 

Programy strategiczne 

Jak do tej pory, gmina Krzepice nie posiadała programu, który obejmowałby w sposób 

kompleksowy całość problemów związanych z ochroną środowiska. Nie oznacza to, że nie 

są podejmowane żadne działania, które mają służyć poprawie lub zachowaniu stanu 

środowiska. Pomimo braku kompleksowej strategii długoterminowej, która pozwoliłaby 

wypracować skuteczny model zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem współpracy na 

różnych szczeblach, z różnymi instytucjami i organizacjami, w ostatnich kilku latach 

zostały zainicjowane projekty zogniskowane na najbardziej pilnych do rozwiązania 

problemach. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: 

- �Strategia rozwoju Gminy Krzepice�, 2000 r. 

- �Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Krzepice�, 2000 r.  

- �Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego�, 2000 r.  

Ww. dokumenty zostały szeroko wykorzystane w niniejszym opracowaniu, szczególnie do 

określania celów długo- i krótkoterminowych, zarówno w odniesieniu do głównych 

kierunków rozwojowych, jak i elementów i uciążliwości środowiska. 
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44..  OOCCEENNAA  AAKKTTUUAALLNNEEGGOO  SSTTAANNUU  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

44..11..  PPoowwiieettrrzzaa  aattmmoossffeerryycczznnee  

 Gmina i Miasto Krzepice położona jest w obrębie województwa śląskiego, które 

zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych do 

powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, emitując 42,8 tys. Mg/rok pyłu (21,3% 

emisji w Polsce) i drugie miejsce pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych emitując 

33 952 tys. Mg/rok zanieczyszczeń gazowych (16,3% emisji w Polsce). Rozkład 

przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie województwa śląskiego jest 

nierównomierny, a główna jej część skoncentrowana jest w konurbacji górnośląskiej, 

Bielsku � Białej, Częstochowie i Rybniku. Najistotniejsze substancje zanieczyszczające 

występujące w powietrzu, które ze względu na notowany poziom w stosunku do stanu 

normatywnego stanowią największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców województwa 

śląskiego to pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla oraz węglowodory 

aromatyczne. W opracowaniach dotyczących stanu środowiska naturalnego nie ma 

żadnych danych stanu sanitarnego powietrza i emisji, ściśle dotyczących terenu gminy 

Krzepice. Dane pomiarowe dotyczą terenu powiatu kłobuckiego (punkt pomiarowy � 

Kłobuck), byłego województwa częstochowskiego, obecnie województwa śląskiego. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń na terenie gminy można szacować na podstawie zużycia 

paliw, istniejącego transportu, ruchu drogowego. Emisja zanieczyszczeń dotyczy przede 

wszystkim terenu miasta Krzepice, w którym mieszka prawie połowa mieszkańców gminy 

i zlokalizowana jest zdecydowana większość zakładów usługowych i produkcyjnych. 

Zgodnie z kierunkami przemian w działalności gospodarczej zawartymi w dokumencie 

�Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego�, zakłada się: 

utrzymanie i wzmocnienie wiodącej funkcji gospodarki rolnej oraz wskazanie terenów 

ofertowych dla lokalizacji usług i działalności produkcyjnej, baz, magazynów i składów, 

określenie warunków ich lokalizacji i zagospodarowania. Emisja z zakładów 

produkcyjnych występujących na terenie gminy zostanie omówiona w podrozdziale 

dotyczącym emisji niskiej. Znajdująca się na terenie gminy Stacja Bazowa Nr 5221 

(Krzepice, działka nr 2201/2) zgodnie z raportem oddziaływania stacji na środowisko nie 

jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Każda jednak stacja 

bazowa jest źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego do środowiska. 

Skutecznym i najbardziej zalecanym sposobem ochrony ludzi i środowiska przed 

ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym jest projektowanie stacji 

bazowych w ten sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy pól 

elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się na 

dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. W ten sposób 
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zaprojektowana jest stacja bazowa nr 5221. Położenie i zakresy obszarów o wartości 

średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom 

występują w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi, tak więc narażenie ludzi na wpływ 

promieniowania nie występuje. 

 
Emisja komunikacyjna 

Komunikacja stanowi bardzo istotne zagrożenie walorów środowiska 

przyrodniczego i zdrowia człowieka w związku z emisją gazów: tlenków węgla, tlenków 

azotu, dwutlenku węgla oraz emisją pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i 

miedzi. Zanieczyszczenia powietrza obejmują także toksyczne substancje: 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren oraz lotne związki 

organiczne tj. benzen. Dla spalin samochodowych charakterystycznym gazem jest tlenek 

azotu. Emisja dwutlenku siarki z samochodów stanowi zaledwie około 3 % globalnej ilości 

dwutlenku siarki. Przez teren gminy na odcinku 19,2 km przebiega droga krajowa 43, 

która stanowi najbardziej istotne źródło zanieczyszczeń gazowych biorąc pod uwagę 

komunikację. W �Studium...� cele rozwoju systemu komunikacyjnego przyjęto w 

powiązaniu z kierunkami rozwoju przestrzennego miasta i gminy. Wśród tych celów 

można wyróżnić: dostosowanie systemu komunikacyjnego do społecznych oczekiwań w 

zakresie kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, wartości kulturowych, 

zapewnienie odpowiednich standardów, preferowanie ruchu rowerowego w 

przemieszczeniach na bliskie odległości. W odniesieniu do kształtowania układu 

komunikacyjnego miasta zaproponowano dwa warianty, ze względu m.in. na rosnące 

obciążenie ruchem tranzytowym omawianej drogi krajowej oraz zły stan techniczny na 

odcinku przebiegającym przez miasto Krzepice. Obecnie rozpatrywany jest tylko ten 

pierwszy. Przewiduje budowę północnej obwodnicy drogowej, omijającej zainwestowane 

tereny centrum miasta i Kuźniczkę (drogi głównej ruchu przyspieszonego GP wraz z 

budową dwóch mostów). Wariant ten zastrzega, że przebieg drogi powinien być jak 

najmniej kolizyjny z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem za względu na jej 

funkcje. Te funkcje to przewóz materiałów niebezpiecznych oraz docelowo powiązanie z 

autostradą A1 poprzez węzeł �LGOTA� na terenie gminy Kłobuck, którego realizacja 

wywoła pojawienie się innego rodzaju ruchu i wzrost obciążenia drogi krajowej. Wariant 

pierwszy przewiduje także wprowadzenie w południowej części miasta lokalnej obwodnicy 

o parametrach ulicy zbiorczej, realizację śródmiejskiego połączenia ulic Częstochowskiej i 

Ks. Muznerowskiego, modernizacji ulicy Strażackiej, Polnej, Kazimierza Wielkiego, 

modernizacji i doraźnych remontów pozostałej sieci ulicznej, modernizacji skrzyżowań i 

poprawę organizacji ruchu. W kwietniu 2002 roku Urząd Miasta i Gminy Krzepice 

powiadomiony został przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 

Katowicach, że dla budowy obwodnicy zostanie zlecona koncepcja programowa z 

terminem opracowania do końca sierpnia 2002 roku. Natomiast po akceptacji zlecone 
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zostanie opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Nie przewiduje się 

budowy dróg o charakterze ponad lokalnym, tranzytowym, poprzez ograniczanie ilości 

wlotów na drogę krajową. Realizacja wymienionych zadań w znaczny sposób przyczyni 

się do ograniczenia wpływu emisji komunikacyjnej, a przede wszystkim na komfort życia 

mieszkańców części miasta bezpośrednio narażonego na negatywne oddziaływanie. Poza 

tym na terenie gminy występują drogi wojewódzkie (14,1 km) i gminne (13,6 km), drogi 

lokalne miejskie (10,48 km) i drogi zakładowe gminne (0,5 km). Zanieczyszczenia 

gazowe powodują nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale także gleb, a następnie wód 

poprzez wymywanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Zasadniczy wpływ ruchu 

pojazdów na stan powietrza atmosferycznego sięga kilkudziesięciu metrów od jezdni. 

Stan dróg gminnych określono jako dobry (drogi zmodernizowane z nawierzchnią 

asfaltową stanowią blisko 90%). 

Zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

budowie stacji tankowania gazu LPG w Krzepicach, ul. Margareta 2, emisja 

zanieczyszczeń wynikająca z ruchu samochodów związanych z obsługą tej stacji, 

spowoduje niewielki wzrost ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery.  

 

Emisja niska 

Istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowi emisja niska, przez którą 

należy rozumieć emisję zanieczyszczeń z małych lokalnych kotłowni węglowych i 

indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem. Pewną rolę odgrywa  

również wtórny unos zalegającego piasku, pyłu z powierzchni ziemi, ulic i chodników. 

Emisja niska na terenie gminy Krzepice stanowi główną emisję zanieczyszczeń gazowych, 

szczególnie w większych skupiskach domów jednorodzinnych, z lokalnych kotłowni, które 

w przeważającej liczbie wykorzystują węgiel. W podrozdziale tym zamieszczono również 

dane dotyczące zakładów produkcyjnych z terenu gminy, rezygnując z umieszczenia ich 

w osobnym podrozdziale �emisja przemysłowa�. Zakłady te charakteryzują się niskimi 

mocami kotłów i tylko w jednym przypadku (�Anders�) moc kotła przekracza 1 MW. Ze 

względu na główny udział emisji niskiej w ogólnym bilansie zanieczyszczeń gazowych 

podano czynniki meteorologiczne w tabeli 5 mające znaczący wpływ na emisję.  
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Tabela 5. Zespoły czynników meteorologicznych wpływających na stan zanieczyszczenia 

atmosfery 

Główne zanieczyszczenia Zmiany 
zanieczyszczenia Zimą: dwutlenek siarki, pył 

zawieszony, tlenek węgla 
latem: ozon 

WZROST 
stężeń 
zanieczyszczeń 

- sytuacja wyżowa 
- spadek temperatury 

(t<0°C) 
- brak opadów 
- inwencja termiczna 

- sytuacja wyżowa 
- wzrost temperatury 
     (t>25°C) 
- spadek prędkości wiatru  
     (v< m/s) 
- brak opadów 

SPADEK 
stężeń 
zanieczyszczeń 

- wzrost temperatury 
- wzrost prędkości wiatru  
     (v> 5 m/s) 

- spadek temperatury w dzień 
- wzrost prędkości wiatru (v > 5 m/s)
- opady 

 

Decydujący wpływ na poziom związków siarki w atmosferze ma spalanie paliw, 

głównie węgla, stąd największe zanieczyszczenia powodują paleniska i kotłownie 

domowe. Wielkość emisji dwutlenku siarki ze spalania paliw stałych (węgla, koksu) 

wynosi przeciętnie od 10 do 30 g na kg paliwa, natomiast np. dla benzyny wynosi 0,2 � 

2,1 g/kg paliwa. Emisja dwutlenku azotu występuje z wielu źródeł, jednak do najbardziej 

istotnych należą kotłownie i paleniska domowe. Sumaryczna emisja pyłów kształtowana 

jest przede wszystkim przez procesy spalania i w sektorze transportu drogowego. Te 

same źródła powodują także emisję tlenku węgla. Dane ogólnej emisji zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych w powiecie kłobuckim, oraz dla porównania w powiecie 

częstochowskim i będzińskim w roku 2001 przedstawia tabela 6. 

 

Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powiecie kłobuckim, 

częstochowskim i będzińskim 

Emisja zanieczyszczeń [ tys. Mg] Powiat 

Pyłowe gazowe ogółem 
Gazowe 

bez dwutlenku węgla 

Kłobucki 0,01 3,40 0,10 

Częstochowski 0,44 573,60 2,50 

Będziński 1,58 3813,60 31,10 

 

 Zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza zależą w dużym stopniu od zespołów 

czynników meteorologicznych: prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, 

temperatury oraz opadów. Spośród nich największe znaczenie ma prędkość i kierunek 

wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

kierunek wiatru odpowiada za trasę ich transportu. Małe lokalne kotłownie powodujące 

niską emisję to kotłownie obsługujące budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, 

przedszkola, jednostki opieki zdrowotnej) oraz wykorzystywane w usługach. Kotłownie te 
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opalane są w większości: węglem, miałem lub koksem. Kotłownie na terenie gminy w 

większości występują w Krzepicach, zarówno  jeśli chodzi o obiekty użyteczności 

publicznej jak i usługi, zakłady produkcyjne. Dane dotyczące obiektów użyteczności 

publicznej na terenie gminy jeśli chodzi o liczbę kotłowni przedstawia tabela 7, natomiast 

zużycie przybliżone paliw i rodzaj stosowanego paliwa przedstawia tabela 8.  

 

Tabela 7. Liczba kotłowni obiektów użyteczności publicznej gminy Krzepice. 

Miejscowość Liczba kotłowni 

Krzepice 13 

Starokrzepice 2 

Dankowice 2 

Zajączki I 1 

Zajączki II 1 

 

Tabela 8. Rodzaj i ilość spalanego paliwa w obiektach użyteczności publicznej na terenie 

gminy 

Zużycie paliwa 
Jednostka Węgiel, miał 

[Mg/rok] 
Olej opałowy 

[Ml/rok] 
Koks 

[Mg/rok] 
Krzepice 

Urząd Miasta i Gminy 40 - - 

Szpital Rejonowy 120 - - 

Przychodnia Rejonowa, ul. 

Częstochowska 

40 - - 

Przychodnia Rejonowa, ul. 3 maja - - 10 

Zespół Szkół w Krzepicach 139 - - 

Gimnazjum nr 1 i Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Krzepicach 

- 40 - 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

w Krzepicach 

79 - - 

Przedszkole Samorządowe w 

Krzepicach 

32 - - 

Dom Kultury 20 - - 

Bank Spółdzielczy 10 - - 

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 

Częstochowska 51 - 25 - 

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 

Częstochowska 51A - 22 - 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 27

Komisariat Policji - b.d. - 

Starokrzepice 

Zespół Szkół 90 - - 

Ośrodek Zdrowia 32 - - 

Dankowice 

Szkoła Podstawowa - 16 - 

Zajączki I 

Szkoła Podstawowa 22 - - 

Zajączki II 

Szkoła Podstawowa 25 - - 

Ośrodek Zdrowia 31 - - 

 

Z analizy danych umieszczonych w tabeli 8 wynika, że na terenie miasta Krzepic w 

obiektach użyteczności publicznej spala się około 460 Mg węgla i miału rocznie, 

natomiast tylko około 103000 l oleju opałowego. W budynku poczty oraz posterunku 

energetycznego w Krzepicach źródłem ciepła są elektryczne piece akumulacyjne. Olej 

opałowy stanowi więc na terenie miasta w omawianych obiektach zaledwie około 15% w 

ogólnym bilansie zużywanego opału. Większość z tych budynków nie jest dodatkowo 

ocieplona. W większości konieczna jest wymiana okien. Takie działania z pewnością 

ograniczyłyby ilość zużywanego paliwa, a przez to ograniczenie niskiej emisji. Jednak 

powodem ograniczającym takie działania są trudności finansowe. W przypadku obiektów 

użyteczności publicznej można jednak wskazać pozytywne akcenty, jeżeli chodzi o 

ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy. Na uwagę zasługuje wykorzystywanie przez 

wymienione jednostki pieców opalanych olejem. Budowa domów wielorodzinnych 

opalanych paliwem ekologicznym w wyraźny sposób przyczynia się do ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko. Budynek wielorodzinny wyposażony w jedną 

kotłownię opalaną olejem niewątpliwie korzystniej oddziałuje na środowisko niż w 

przypadku, gdy każda z rodzin miałaby swój własny piec opalany w tradycyjny sposób. 

Bardzo interesującą inicjatywę wykazał Bank Spółdzielczy w Krzepicach będący w 

realizacji systemu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła. Pompa ta jest 

urządzeniem mechanicznym, które wykorzystuje do ogrzewania lub chłodzenia naturalne 

źródło ciepła w formie pozyskania ciepła z gruntu lub wody. W związku z tym uzyskać 

można bardzo mały koszt eksploatacji wynoszący około 50% w porównaniu z 

ogrzewaniem domu olejem lub gazem � jest to więc koszt porównywalny jedynie z 

ogrzewaniem słomą. Pompa jest urządzeniem ekologicznym, gdyż nie ma żadnej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Bank Spółdzielczy w najbliższym czasie zamierza 

wykonanie podobnej instalacji w oddziale swojego banku w gminie Lipie. Na terenie 
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gminy zlokalizowanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. W tabeli 9 przedstawiono 

rodzaj i ilość używanych paliw w zakładach produkcyjnych na terenie gminy Krzepice. 

 

Tabela 9. Rodzaj i ilość spalanego paliwa w zakładach produkcyjnych na terenie gminy 

Zużycie paliwa 

Jednostka Węgiel, 
miał 

[Mg/rok] 

Olej 
opałowy 
[Ml/rok] 

Trociny 
[Mg/rok] 

Odpady 
poprodukcyj
ne z drewna 
[Mg/rok] 

Krzepice 

Anders - - 1710 - 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 570 - - - 
Cargill Polska - 240 - - 
PROSSPOL 48 - - 72 
Montspoż 15 - - - 
DREWTEX - - - 540 
DREWKOP 2 - 70 - 
Piekarnia - 48 - - 
Gminna Spółdzielnia �SCH� 120 - - - 
MAX-POL 150 - - - 
G.Z. Kowalczyk, Produkcja 
makaronu 43 25 - - 

POLMAR - 12 - - 
Starokrzepice 

Piekarnia 30 - - - 
Zajączki 

Piekarnia 50 - - - 
 

Jak wynika z tabeli 9 zdecydowana większość zakładów znajduje się na terenie 

miasta Krzepice. Trzy zakłady produkcyjne, w których przerabia się drewno w procesie 

produkcyjnym, jako źródło ciepła np. do suszenia, wykorzystują odpady poprodukcyjne 

tj. drewno, trociny. Takie wykorzystywanie odpadów powoduje zdecydowanie niższą 

emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery niż w przypadku zastosowania 

tradycyjnych paliw. Zakładem spalającym największą ilość paliwa jest �ANDERS� Sp. z 

o.o. przy ul. Przemysłowej 15. Źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

jest kotłownia, w której zamontowano dwa kotły wodne o ciągu sztucznym: 

- SRW-U 840, o wydajności 0,84 MW, opalany trocinami, 

- SRW-U 1160, o wydajności 1,16 MW, opalany trocinami.  

Kotły te służą do ogrzewania komór suszarniczych oraz poprzez wymienniki ciepła 

do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych i częściowo magazynowych, a 

także do podgrzewania wody do celów socjalnych. W opracowaniu dotyczącym analizy 

stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, powodowanego przez emisję 

zanieczyszczeń z zakładu �ANDERS� stwierdzono, że emisja ta nie powoduje 

przekroczenia dopuszczalnych norm. W dniu 25 maja 1999 roku wydano decyzję (ROŚ.II 
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7641/3/99) ustalającą dla Zakładu ANDERS sp. z o.o. w Krzepicach ul. Przemysłowa 15 

dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości substancji 

zanieczyszczających oraz warunki wprowadzania ich do powietrza (tab. 10). Podane w 

tabeli dopuszczalne substancje do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości substancji 

zanieczyszczających w mg/m3 odnoszą się do objętości suchych gazów odlotowych w 

warunkach normalnych tj. o temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,1 kPa przy zawartości 

tlenu 6%. Decyzja została wydana na podstawie przedmiotowej dokumentacji  

spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości 

substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja 

niezbędna do wydania decyzji. Decyzja ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 r. W 

przypadku działalności powodującej naruszenie wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

działając w porozumieniu ze starostą może na mocy odpowiedniej ustawy wydać decyzję 

o wstrzymaniu działalności.  

 

Tabela 10. Źródła emisji i dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości 

substancji zanieczyszczających dla Zakładu ANDERS 

Emitor 
Nr 

em. 
Źródło emisji 

wys. 

m 

śred. 

m 

Substancje 

zanieczyszczające 

Emisja 

dopuszczalna

Mg/m3 

Urządzenia 

ochronne 

sprawność 

urządzenia % 

1 

Kocioł 

SRW-U 840 

15,0 0,5 Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Tlenek węgla 

Pył ogółem 

Pył zawieszony 

- 

0,655 

11,34 

0,54 

0,11 

czopuch 20%

2 

Kocioł 

SRW-U 1160 

15,0 0,5 Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Tlenek węgla 

Pył ogółem 

- 

400 

200 

100 

czopuch 20%

 

Podobnie jest w przypadku innych zakładów dla których wykonano analizy 

uciążliwości dla powietrza atmosferycznego i wydano odpowiednie decyzje w sprawie 

dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji 

zanieczyszczających oraz warunki wprowadzania ich do powietrza. Zakłady produkcyjne 

swoją działalność prowadzą cały rok, wykorzystując poszczególne rodzaje paliwa, 

natomiast obiekty użyteczności publicznej paliwo wykorzystują w sezonie grzewczym. 
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Podobnie jest w przypadku gospodarstw indywidualnych, które korzystają z 

poszczególnych rodzajów paliwa jedynie w sezonie grzewczym. W związku z tym niska 

emisja jest zdecydowanie wyższa w sezonie zimowym. 

 

Emisja uciążliwych zapachów 

Emisja substancji odorotwórczych stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego. Głównym źródłem uciążliwych zapachów może być np. 

nieuporządkowana gospodarka odpadami na oczyszczalni ścieków oraz składowisko 

odpadów. Emisja uciążliwych zapachów z oczyszczalni ścieków w Krzepicach związana 

jest z procesem oczyszczania ścieków (sita, piaskownik, reaktory SBR, stawy 

sedymentacyjne) oraz przeróbki osadów (prasa filtracyjna). Teren oczyszczalni ścieków 

znajduje się poza granicami miasta, od najbliższej zabudowy odległość wynosi około 

400m, w związku z czym uciążliwość na mieszkańców jest ograniczona. Również 

oddziaływanie oczyszczalni na inne elementy środowiska, ze względu na małą 

przepustowość jest znikome. Teren składowiska również może stanowić, w określonych 

warunkach źródło uciążliwych zapachów, ze względu na fermentację gromadzonych 

odpadów komunalnych, które w chwili obecnej nie podlegają żadnej segregacji. Teren 

składowiska położony jest w pobliżu oczyszczalni, odległość do najbliższych zabudowań 

również wynosi około 400m. W przypadku wybudowania stacji przeładunkowej i sortowni, 

należy uwzględnić możliwość występowania uciążliwości zapachowej, którą należy wziąć 

pod uwagę już na etapie projektowania. 

Inne źródła emisji uciążliwych zapachów na terenie gminy Krzepice mogą być 

związane z dziedziną gospodarki jaką jest rolnictwo. Emisję tą może powodować hodowla 

trzody chlewnej, bydła, drobiu. Typowo rolniczy charakter gminy sprzyja występowaniu 

takich zjawisk. Liczbę gospodarstw, w których ilość bydła wynosi powyżej 30 sztuk, 

przedstawia tabela 11. Natomiast w tabeli 12 zamieszczono liczbę gospodarstw, w 

których ilość trzody jest powyżej 50 sztuk. Na terenie gminy znajduje się jedna ferma 

drobiu w Krzepicach, której działalność w pewnych warunkach może stanowić emisję 

substancji odorotwórczych w kierunku osiedla znajdującego się w pobliżu. Taka sytuacja 

miała już miejsce, w momencie niewłaściwie prowadzonej gospodarki odpadami na 

terenie fermy. Po interwencji władz gminy ferma ograniczyła uciążliwość zapachową. 

Ferma ta zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, hoduje około 50 000 sztuk drobiu. 

Instalacje do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk wymagają pozwolenia 

zintegrowanego potrzebnego do prowadzenia działalności zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 (Dz. U. 122, poz. 1055). Pozwolenie to również 

jest wymagane w przypadku instalacji wyposażonych w 2000 stanowisk dla świń o wadze 

ponad 30 kg oraz 750 stanowisk dla macior. Dane dotyczące poszczególnych 
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gospodarstw ukierunkowanych na hodowlę danego rodzaju zwierząt mogą okazać się 

przydatne przy sporządzaniu i planowaniu terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

 

Tabela 11. Liczba gospodarstw, w których liczba sztuk bydła przekracza 30 

Miejscowość Liczba 
gospodarstw 

Ilość sztuk  
w kolejnych gospodarstwach 

Krzepice 3 99, 105, 112 

Dankowice 3 32, 35, 43 

Podłęże Królewskie 1 32 

Lutrowskie 1 50 

Zajączki I 2 44, 154 

 

Tabela 12. Liczba gospodarstw, w których liczba sztuk trzody przekracza 50 

Miejscowość Liczba 
gospodarstw 

Ilość sztuk  
w kolejnych gospodarstwach 

Krzepice 1 101 

Starokrzepice 4 101, 124, 125, 245 

Zajączki I 2 89, 125 

 

 Żadne z wymienionych w tabeli gospodarstw, na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ze 

szczegółowymi kryteriami określonymi w tym rozporządzeniu. W przypadku rolnictwa i 

leśnictwa obiektem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko jest chów lub hodowla 

zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 

(DJP). W przypadku takich obiektów konieczne jest sporządzanie raportów oddziaływania 

na środowisko. Jeżeli natomiast zakres DJP (jednostki przeliczeniowe inwentarza) mieści 

się w granicach 50 � 240 można wymagać sporządzenia raportu. Współczynniki 

przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w tabeli 13. Przed wejściem w życie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku obowiązywało 

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących 

pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny 

oddziaływania na środowisko tych inwestycji. Inwestycje związane z hodowlą zwierząt w 

liczbie ponad 500 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) inwentarza zaliczano do 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, natomiast dla zakresu 

50 � 500 określano inwestycje jako mogące pogorszyć stan środowiska. 
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Tabela 13. Współczynniki przeliczeniowe wybranych sztuk zwierząt na duże jednostki 

przeliczeniowe inwentarza (DJP) 

Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania sztuk 

rzeczywistych na DJP 

Ogiery 1,2 

Buhaje 1,4 

Krowy 1 

Knury 0,3 

Maciory 0,3 

Warchlaki 2-4 miesięczne 0,1 

Prosięta do dwóch miesięcy 0,02 

Lisy, jenoty 0,04 

Norki, tchórze 0,025 

Kury, kaczki 0,004 

Gęsi 0,008 

Tuczniki 0,25 

Króliki 0,007 

  

Emisja uciążliwych zapachów możliwa jest również z zakładów. W przypadku 

terenu gminy Krzepice, zakładem mogącym powodować emisję uciążliwych zapachów w 

określonych warunkach może być CARGILL POLSKA Sp. z o.o. Zakłady są zlokalizowane 

w zachodniej, peryferyjnej części miasta. Zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Krzepice przedmiotowa działka leży w kompleksie 

przeznaczonym na przemysł uciążliwy i usługowy. W opracowaniu pt. �Analiza 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w CARGILL POLSKA oddział w 

Krzepicach� stwierdzono, że  obiekt nie wymaga kompleksowej oceny odziaływania na 

środowisko. Wymagania dotyczą emisji stężeń zanieczyszczeń powietrza pochodzących z 

kotłowni oraz emisji dla urządzeń technologicznych. Na podstawie cytowanego 

opracowania oraz rozporządzenia (MOŚZNiL z dnia 18 września 1998r.) w dniu 12 

listopada 2000 roku wydano decyzję (ROŚ.V 7645/37/00) ustalającą dla �CARGILL 

POLSKA� Sp. z o.o. ul. Pileckiego nr 63 w Warszawie O/Krzepice ul. Przemysłowa nr 1 

dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości substancji 

zanieczyszczających oraz warunki wprowadzania ich do powietrza (tab. 14). Decyzja jest 

ważna do dnia 31 grudnia 2005 roku  i w przypadku działalności powodującej naruszenie 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska działając w porozumieniu ze starostą może na 

mocy odpowiedniej ustawy wydać decyzję o wstrzymaniu działalności.  
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Tabela 14. Źródła emisji i dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości 

substancji zanieczyszczających dla CARGILL POLSKA Sp z o.o. w Warszawie O/Krzepice. 

Emitor 

Nr Źródło emisji 
wys. 

m 

śred. 

m 

Zanieczyszczenia 

Emisja 

dopuszczalna

Mg/Nm3 

Urządzenia 

ochronne 

sprawność 

urządzenia %

1 2 3 4 5 6 

1 

Kocioł 

(paliwo olej 

opałowy) 

16,0 0,35 Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Tlenek węgla 

Pył całkowity 

400 

850 

150 

100 

 

2 

Suszarnia 

Kocioł 

(paliwo gaz 

opałowy) 

30,0 1,0 Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Tlenek węgla 

Pył całkowity 

150 

5 

150 

5 

 

 

Podsumowanie 

 Na podstawie danych dla powiatu kłobuckiego, oraz analizy emisji niskiej terenu 

gminy Krzepice można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń gazowych jest na niskim 

poziomie. Dominującym rodzajem emisji jest emisja niska oraz komunikacyjna. Na 

terenie gminy znajduje się kilka zakładów przetwórczych i produkcyjnych, które w 

ogólnym bilansie jednostek powodujących emisję zanieczyszczeń gazowych mają 

znaczący udział, jednak żaden z wymienionych nie powoduje przekroczeń wartości 

dopuszczalnych parametrów określonych właściwym rozporządzeniem. W pewnych 

jednak warunkach istnieje realna możliwość znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń 

gazowych, zwłaszcza tych ze spalania paliw w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. 

Te warunki to przede wszystkim pora roku, prędkość wiatru, temperatura (tab. 5). Można 

przytoczyć przykład Blachowni k/Częstochowy uważanej za oazę czystego powietrza w 

powiecie częstochowskim, w której niska temperatura w grudniu 2001 przyczyniła się do 

wystąpienia przekroczeń dopuszczalnej normy zapylenia. Dlatego istotne jest 

podejmowanie wszelkich działań mających na celu ograniczenie tego rodzaju emisji. Ten 

rodzaj emisji można ograniczać poprzez następujące działania: 

- wymiana pieców opalanych węglem na piece opalane gazem, olejem opałowym,  

biomasą bądź asortymentem węgla kamiennego � GROSZKIEM, którego spalanie w 

odpowiednich piecach zapewnia niską emisję (program ograniczenia niskiej emisji), 

- termorenowację budynków, termomodernizacje budynków, 

- budowa lokalnych kotłowni opalanych biomasą, olejem opałowym lub gazem dla 

osiedli mieszkaniowych likwidując jednocześnie emisję z palenisk indywidualnych. 
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 Te wymienione działania dotyczą zarówno odbiorców indywidualnych, obiekty 

użyteczności publicznej jak i zakłady usługowe, przetwórcze i produkcyjne. W związku z 

pierwszym wymienionym działaniem pojawia się istotna szansa rozwoju dla terenów 

rolniczych gminy, na których byłaby możliwa uprawa roślin energetycznych jako rodzaju 

biomasy. Modernizacja czy też wymiana pieców węglowych na gazowe, olejowe czy też 

opalane GROSZKIEM pozwalają na częściową refundację kosztów zakupu przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ta refundacja może wynosić nawet do 75% 

kosztów. Z atmosfery można wyeliminować w ten sposób znaczne ilości pyłów, dwutlenku 

siarki i tlenku węgla. Na podstawie dokumentu �Zasady udzielania i umarzania pożyczek, 

udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 

lata 2002 � 2003� (zał. 2) obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został wprowadzony �Regulamin 

przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, realizowany przez 

gminy w ramach przyjętych programów ochrony środowiska� (zał. 3). Treść tych 

załączników oraz szersze informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej 

www.wfosigw.katowice.pl. Preferencyjne oprocentowanie kredytów, pożyczek czy też 

same dopłaty na wymianę pieców dla odbiorców indywidualnych możliwe są do 

otrzymania jedynie poprzez opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 

czy gminy. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)  

dostępna jest linia kredytowa LKP-1 (ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery) w 

Banku Ochrony Środowiska. W regulaminie określono zadania, do których można uzyskać 

dofinansowanie, pozwalają na otrzymanie dofinansowania, w zależności od rodzaju 

zadania. W znaczącym ograniczeniu niskiej emisji znaczące okazałoby się zrealizowanie 

opracowanej koncepcji gazociągu wysokoprężnego dla gmin północno � zachodniej części 

byłego województwa częstochowskiego. Jednym z inwestorów jest Gmina Krzepice.  

 Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do zadań 

zarządów gmin w zakresie stanu powietrza atmosferycznego należą: 

- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w regionie, 

- inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 

- zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do 

powietrza, 

- stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów 

zarządzania środowiskiem (ISO 14 000). 

 Wszystkie wymienione działania Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Śląskiego dla omawianej gminy wydają się być istotne. Opracowanie i realizowanie 

odrębnego programu niskiej emisji wydaje się być szczególnie interesujące, zważywszy 

także na możliwość refundacji kosztów.  

http://www.wfosigw.katowice.pl/
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44..22..  HHaałłaass  

 Jednym z czynników, ujemnie wpływających na środowisko naturalne i stan zdrowia 

człowieka jest hałas. Na terenach, na których poziom hałasu nie przekracza 55dB uważa 

się, że nie stwarza on problemów. Wyraźne negatywne oddziaływanie hałasu zaczyna się 

od poziomu powyżej 65dB.  

 Prawodawstwo polskie podaje, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu 

jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 

poziomie, 

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest 

dotrzymany. 

 Dopuszczalny poziom dźwięku w zabudowie mieszkaniowej i innej, odpowiednio w 

porze dziennej (600 � 2200) i nocnej (2200 � 600), dla dróg i linii kolejowych wynosi: 55/45 

dB � m.in. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach domów opieki, 

terenach zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

oraz 60/50 dB � na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

rzemieślniczymi i terenach zabudowy zagrodowej, a także 65/55 dB � na terenach w 

strefach śródmiejskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ze zwartą zabudową 

mieszkaniową i koncentracją usług. W ramach monitoringu uciążliwości akustycznych w 

środowisku w roku 2001, na terenie województwa śląskiego przeprowadzono kolejne 

rozpoznanie akustyczne w 5 miastach, tj. w Bielsku � Białej, Chorzowie, Gliwicach, 

Pszczynie i Zawierciu. Na terenie byłego Województwa Częstochowskiego, Powiatu 

Kłobuckiego i gminy Krzepice nie przeprowadzono żadnych pomiarów poziomu hałasu w 

roku 2001. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opracował 

�Informację o stanie hałasu Województwa Śląskiego w 1999 r.�, w której na terenie 

byłego Województwa  Częstochowskiego uwzględnił jedynie teren miasta Częstochowy. W 

roku 1998 Inspektorat Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadził identyfikację 

pomiarową wielkości i zasięgu oddziaływania hałasu kolejowego także jedynie na terenie 

miasta Częstochowy. Na terenie gminy Krzepice znajduje się stacja bazowa nr 5221, 

która zgodnie z raportem jej oddziaływania na środowisko jest źródłem hałasu w 

zakresie: 

− szumu własnych typowych, ekranowanych urządzeń elektronicznych, 

− szumu własnego wentylatora, 

− szumu własnego klimatyzatora. 

 Urządzenia nadawcze stacji bazowej umieszczone są w kontenerze znajdującym się 

obok wieży. Ściany kontenera posiadają właściwości tłumiące hałas. Wieża, na której 

zlokalizowana jest stacja bazowa znajduje się na terenie, dla którego nie zostały 
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określone wartości dopuszczalne natężenia dźwięku, ani żadnych innych terenów 

chronionych. W raporcie stwierdzono, ze hałas emitowany przez stację bazową nr 5221 

nie będzie znacząco wpływał na środowisko.  

 

Hałas komunikacyjny 

 Hałas komunikacyjny jest spowodowany obsługą komunikacyjną gminy Krzepice, 

którą zapewnia system dróg o znaczeniu krajowym, regionalnym, powiatowym, 

lokalnym. Przez teren gminy przebiega droga krajowa 43, która stwarza największe 

źródło hałasu komunikacyjnego. Droga ta przebiega przez centrum miasta, gdzie jej 

negatywne oddziaływanie jest największe, ze względu na zaludnienie. Fatalny stan tej 

drogi powoduje również większą emisję hałasu. Dla drogi krajowej na terenie gminy 

Krzepice przeprowadzono w 2000 roku w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu na 

drogach krajowych i międzynarodowych pomiary natężenia ruchu. Pomiary natężenia 

ruchu (SDR � średni dobowy ruch, pojazdy/dobę) na drodze krajowej na terenie gminy 

wykonano na dwóch odcinkach: Jaworzno � Krzepice i Krzepice � Kłobuck. Na odcinku 

Jaworzno � Krzepice wartość SDR wynosiła 7147, natomiast na odcinku Krzepice � 

Kłobuck 6552 pojazdów na dobę. Dla porównania średni dobowy ruch pojazdów na dobę 

na drogach krajowych w obrębie województw śląskiego wynosił w 2000 roku 9218, 

natomiast wskaźnik wzrostu w porównaniu do roku 1995 wynosił 1,33. Na odcinku 

Jaworzno � Krzepice 80% stanowiły samochody osobowe, a samochody ciężarowe lekkie 

około 15 %. W drugim wymienionym odcinku tj. Krzepice � Kłobuck około 70 % 

stanowiły samochody osobowe natomiast około 10 % samochody ciężarowe lekkie. Dla 

drogi krajowej w obrębie miasta zaproponowano obwodnicę, co przedstawiono w 

podrozdziale dotyczącym emisji komunikacyjnej. Zgodnie z raportem oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięcia  tj. Budowy Stacji Tankowania Gazem LPG w Krzepicach, ul. 

Magreta 2 źródłami hałasu na terenie stanowiska tankowania gazu płynnego propan � 

butan jest dystrybutor gazu płynnego i ruch samochodów na stanowisku do tankowania. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że równoważny poziom 

hałasu emitowany przez stanowisko tankowania gazu płynnego propan-butan do 

pojazdów samochodowych, poza terenem do którego Inwestor posiada tytuł prawny nie 

przekroczy dopuszczalnych wartości poziomu hałasu. 

 

Hałas kolejowy 

 Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Herby Nowe � Oleśnica. W 

granicach administracyjnych gminy znajduje się dworzec kolejowy � Krzepice. Na terenie 

gminy znajduje się bocznica kolejowa w kompleksie przeznaczonym pod przemysł i 

usługi, jednak jest wyłączona z ruchu. Zasięg negatywnego oddziaływania hałasu 

kolejowego w środowisku, uzależniony od warunków technicznych ruchu, może sięgać po 
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jednej stronie torów w głąb terenu sąsiadującego z koleją do 200 m. Zasięg ten w 

obszarze zabudowanym w okolicach przy stacjach może zawężać się do linii pierwszej 

zabudowy, to jest do ok. 40-50 m od torów. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy 

znajduje się w dalszej odległości od torów. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo 

zlikwidowania w najbliższym czasie ruchu pociągów osobowych na omawianej linii 

kolejowej, co spowodowałoby ograniczenie emisji hałasu do środowiska naturalnego. 

Obecnie w ciągu doby na omawianej trasie odbywa się ruch  20 pociągów osobowych, nie 

ma natomiast ruchu pociągów towarowych. Dopuszczalna prędkość nie przekracza 

100km/h. Na odcinku magistrali przebiegającej przez teren gminy nie prowadzono 

żadnych pomiarów hałasu. 

 

Hałas przemysłowy 

 Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, natomiast jest kilka większych 

zakładów produkcyjnych. Spośród nich o ewentualnym negatywnym oddziaływaniu na 

środowisko można mówić jedynie w przypadku zakładów, w których obrabia się drewno. 

Istotne znaczenie mają tutaj wszelkie maszyny wykorzystywane przy obróbce materiału. 

Jednak w każdym przypadku spełnione są warunki jeśli chodzi o dopuszczalny poziom 

hałasu na terenach sąsiadujących do terenów, do których inwestor i użytkownik ma tytuł 

prawny. Oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy nie jest obiektem uciążliwym dla 

otoczenia jako źródło nadmiernego hałasu. 

 

Podsumowanie 

 Zagrożenie hałasem na terenie gminy Krzepice może występować przede 

wszystkim ze strony komunikacji oraz ze strony małych zakładów usługowych np. 

stolarni, zakładów produkcyjnych. Pomimo braku danych pomiarowych poziomów hałasu 

na terenie gminy należy sądzić, że nie ma możliwości przekroczenia dopuszczalnych 

wartości określonych rozporządzeniem nawet na najbardziej uczęszczanych odcinkach 

dróg. Podstawowym warunkiem poprawy klimatu akustycznego jest konsekwentna 

realizacja przedsięwzięć w kierunku odciążenia obszarów zurbanizowanych uciążliwego 

ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich. W rejonach dróg  zlokalizowanych na terenach 

pozamiejskich, istotnymi kierunkami działań w zakresie zmniejszenia uciążliwości 

hałasowej są: odpowiednie planowanie i projektowanie wraz z zabezpieczeniami 

akustycznymi przebiegu tras komunikacyjnych, dbałość o stan nawierzchni, 

egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym zarówno w zakresie przestrzegania 

dopuszczalnej prędkości jak i odpowiedniego stanu technicznego pojazdów, w działalności 

planistycznej należy zwracać szczególną uwagę na funkcję sąsiadujących ze sobą 

terenów (wymagających komfortu akustycznego) i nie dopuszczać do sytuacji spornych. 

Gdy przekroczenie dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu dźwięku nie 
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przekracza 5 dB, proponuje się często porowate nawierzchnie asfaltowe, które obniżają 

hałas toczenia pojazdów samochodowych. Również działania polegające na wymianie 

okien na dźwiękoszczelne w znaczny sposób ograniczać będą negatywne oddziaływanie 

hałasem. Przepisy prawne narzucają wymóg sporządzania map akustycznych na potrzeby 

oceny stanu akustycznego środowiska. Obowiązkowo powinny być wykonane mapy 

hałasu dla dużych aglomeracji oraz terenów poza aglomeracjami � wokół głównych 

szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych oraz dużych portów lotnicznych � dla 

obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne 

na znacznych obszarach. Z przepisów prawnych wynika ponadto, że obowiązek 

przeprowadzania okresowych lub ciągłych pomiarów poziomu hałasu w środowisku należy 

do zarządzających drogą, linią kolejową itd. Zgodnie z programem ochrony środowiska 

województwa śląskiego w zakresie negatywnego oddziaływania hałasu należy wykonać 

inwentaryzację narażenia mieszkańców województwa na ponadnormatywny hałas. 

Inwentaryzacja ta obejmować powinna rozbudowę systemu monitorowania hałasu 

drogowego oraz opracowanie bądź weryfikację mapy terenów zagrożenia hałasem w tym 

drogowym na obszar województwa śląskiego. Zadania te, zgodnie z wyżej wspomnianym 

programem powinny wykonywać Zarządy Miast/Gmin.  

44..33..  ZZaassoobbyy  wwooddnnee  

4.3.1. Wody powierzchniowe 

 Miasto i Gmina Krzepice położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Obszar jej 

odwadniania stanowi sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Liswarty � rzeka Liswarta wraz 

z licznymi dopływami, z których największymi są: Pankówka, Piszczka i Piskara. Ponadto 

obszar gminy odwadnia również szereg bezimiennych cieków, wpadających bezpośrednio 

do rzeki Liswarty lub jej dopływów. Przez teren gminy przebiega aż 6 lokalnych działów 

wodnych IV-ego rzędu. Rzeka Liswarta płynie środkiem gminy z południowego-zachodu 

na północny wschód tworząc w rejonie Krzepic rozległe zakole. Rzeka Liswarta na terenie 

gminy jest uregulowana za wyjątkiem odcinka od jazu we wsi Podłęże Królewskie do 

torów kolejowych w Krzepicach. Uregulowane są również rzeki: Piszczka, Kukówka i 

Piskara. Jedyną nieuregulowaną rzeką na terenie gminy jest Pankówka. Na terenie gminy 

znajdują się dwa zbiorniki retencyjne. 

Rzeka Liswarta to lewobrzeżny dopływ Warty IV rzędu, o całkowitej długości 93,3 

km. Wypływa w okolicach miejscowości Mzyki, do Warty uchodzi w Kulach. Cała zlewnia 

rzeki Liswarty ma powierzchnię 1577,7 km2. O jakości wody Liswarty decydują 

zanieczyszczenia komunalne dopływające z miejscowości: Boronów, Mochala, Lisów, 

Krzepice i Danków oraz zrzuty przemysłowe z zakładów usługowo-przemysłowych. 

Punkty pomiarowo-kontrolne na rzece Liswarta zlokalizowano następująco: 

− Boronów 85,7 km, 
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− Danków 36,5 km, 

− Kule 0,9 km. 

Ocenę stanu czystości wód dokonano metodą statystyczną Nesmeraka o w = 90. 

Otrzymane wyniki (w roku 2001) porównane zostały ze wskaźnikami (tab. 15.) 

zawartymi w rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji 

wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi 

(Dz. U. Nr 116 poz. 503). Wymienione wyżej rozporządzenie zostało zastąpione przez 

nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 

z dnia 16 grudnia 2002 r.), które nie zawiera informacji na temat klasyfikacji wód 

powierzchniowych ze względu na ich stopień zanieczyszczenia. Natomiast w 2002 roku 

dokonywano oceny stanu wód powierzchniowych na podstawie rozporządzenia z dnia 5 

listopada 1991 r.  

 

Rzeka Liswarta, największy z badanych dopływów Warty prowadziła w roku 2001 

na całej swej długości wody III klasy czystości według klasyfikacji ogólnej (tab. 16). 

Wskaźnikiem decydującym była bakteriologia. Związki biogenne zmieniały się z III klasy 

czystości w górnym biegu, do klasy II od Dankowa do ujścia. Związki mineralne i metale 

ciężkie nie przekroczyły norm klasy I, natomiast ilość niesionej zawiesiny najwyższa, bo 

utrzymująca się w granicach III klasy czystości w górnym biegu, zmalała do poziomu 

klasy I poniżej Dankowa. Porównując te wyniki z uzyskanymi we wcześniejszych latach 

zauważono wzrost zawiesiny z poziomu norm klasy I do III oraz biogenów (z klas II do 

III) � na odcinku od źródeł do Dankowa oraz zmniejszenie ilości związków biogennych z 

klasy III do II na pozostałej długości rzeki. 

 Brak punktów kontrolno-pomiarowych jakości wody na pozostałych dopływach 

rzeki Liswarty (Pankówka, Piskara, Piszczka) nie pozwala na pełną ocenę stopnia 

degradacji wód płynących. Jednakże brak jeszcze części infrastruktury komunalnej w 

niektórych miejscowościach oraz użytkowanie rolnicze mogą powodować lokalne 

pogorszenie jakości wody poprzez �dzikie� zrzuty ścieków do rowów lub gruntu, a także 

spływy substancji biogennych z nawożonych pól uprawnych. Powoduje to z reguły wzrost 

w wodach zawartości takich substancji jak azotany, fosforany oraz zanieczyszczenia 

bakteriologiczne.  
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Tabela 15. Wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych 

Klasa czystości Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

I II III 

1. Temperatura wody °C 22 i poniżej 26 i poniżej 26 i poniżej 

2. Odczyn - 6,5 � 8,5 6,5 � 9,0 6,0 � 9,0 

3. Przewodnictwo 

właściwe 

µs/cm 800 i poniżej 900 i poniżej 1200 i poniżej 

4. Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 6 i powyżej 5 i powyżej 4 i powyżej 

5. BZT5 mg O2/dm3 4 i poniżej 8 i poniżej 12 i poniżej 

6. ChZT-Mn mg O2/dm3 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 

7. ChZT- Cr mg O2/dm3 25 i poniżej 70 i poniżej 100 i poniżej 

8. Chlorki mg Cl/dm3 250 i poniżej 300 i poniżej 400 i poniżej 

9. Siarczany mg SO4/dm3 150 i poniżej 200 i poniżej 250 i poniżej 

10. Substancje ropuszczone mg/dm3 500 i poniżej 1000 i poniżej 1200 i poniżej 

11. Zawiesiny ogólne mg/dm3 20 i poniżej 30 i poniżej 50 i poniżej 

12. Sód mg Na/dm3 100 i poniżej 120 i poniżej 150 i poniżej 

13. Potas mg K/dm3 10 i poniżej 12 i poniżej 15 i poniżej 

14. Azot amonowy mg N/dm3 1 i poniżej 3 i poniżej 6 i poniżej 

15. Azot azotanowy mg N/dm3 5 i poniżej 7 i poniżej 15 i poniżej 

16. Azot azotynowy mg N/dm3 0,02 i poniżej 0,03 i poniżej 0,06 i poniżej 

17. Azot ogólny mg N/dm3 5 i poniżej 10 i poniżej 15 i poniżej 

18. Fosforany rozpuszczone mg PO4/dm3 0,2 i poniżej 0,6 i poniżej 1 i poniżej 

19. Fosfor ogólny mg P/dm3 0,1 i poniżej 0,25 i poniżej 0,4 i poniżej 

20. Żelazo ogólne mg Fe/dm3 1 i poniżej 1,5 i poniżej 2 i poniżej 

21. Mangan mg Mn/dm3 0,1 i poniżej 0,3 i poniżej 0,8 i poniżej 

22. Cynk mg Zn/dm3 0,2 i poniżej 0,2 i poniżej 0,2 i poniżej 

23. Kadm mg Cd/dm3 0,005 i poniżej 0,03 i poniżej 0,1 i poniżej 

24. Miedź mg Cu/dm3 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 

25. Nikiel mg Ni/dm3 1,0 i poniżej 1,0 i poniżej 1,0 i poniżej 

26. Ołów mg Pb/dm3 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 0,05 i poniżej 

27. Fenole lotne mg/dm3 0,005 i poniżej 0,02 i poniżej 0,05 i poniżej 

28. Detergenty anionowe 

aktywne 

mg/dm3 0,2 i poniżej 0,5 i poniżej 1,0 i poniżej 

29. Ekstrakt eterowy mg/dm3 5 i poniżej 10 i poniżej 15 i poniżej 

30. Miano Coli typu 

kałowego 

- 1,0 i powyżej 0,1 i powyżej 0,01 i powyżej 

31. Chlorofil �a� µg/dm3 10 i poniżej 20 i poniżej 30 i poniżej 

32. Saprobowość - oligo do 

betamezo 

betamezo do 

alfamezo 

 

alfamezo 
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Tabela 16. Klasyfikacja rzek metodą Nesmeraka w = 90 w roku 2001  

 

Rzeka, długość 

badana 

Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń fizykochemicznych Klasyfikacja według oznaczeń 

Nazwa przekroju 

pom.-kontr., 

lokalizacja pkt. (km 

rzeki) 

Tlen BZT5, 

ChZT, 

utlenialność 

Związki 

biogenne 

(bez NO2) 

Związki 

mineralne 

Metale 

ciężkie 

Zawiesina Fizykochemicznych 

bez związków 

biogennych 

Fizyko- 

-chemicznych

Bakterio- 

-logicznych 

Klasyfikacja 

pełna 

Liswarta � 93,3 km 

m. Boronów, most 

drogowy � 85,7 km 

I II III I I III III III III III 

m. Danków, most 

drogowy � 36,5 km 

I II II I I I II II III III 

m. Kule, ujście do 

Warty � 0,9 km 

I II II I I I II II III III 
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Potencjalne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

Główne zagrożenie dla wód powierzchniowych Gminy Krzepice stanowi: 

− nieuporządkowana gospodarka ściekami komunalnymi, należy jednak podkreślić, że 

część gminy jest już skanalizowana (miasto Krzepice w 60% oraz miejscowości: 

Zajączki I, Zajączki II oraz Szarki), 

− w mniejszym stopniu wody i ścieki opadowe oraz spływy powierzchniowe z terenu łąk, 

pól, dróg itd.  

Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych delimituje zanieczyszczenie 

atmosfery. Tlenki węgla, siarki i azotu przekształcają się częściowo w kwas siarkowy, 

kwas azotowy i obniżając pH pary wodnej w atmosferze tworzą kwaśne deszcze, przy 

czym emisja zanieczyszczeń z danej strefy wcale nie decyduje o jakości wód opadowych 

na danym terenie. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych wynikają głównie ze 

spłukiwania obszarów rolnych i leśnych (nawozy i środki ochrony roślin) oraz powierzchni 

utwardzonych, na których występują następujące zanieczyszczenia: 

− paliwa i smary, 

− części ogumienia, ziemi, błota, 

− frakcje materiałów przewożonych, 

− różne odpady, 

− odchody zwierząt, 

− zanieczyszczenia pochodzące z procesów niszczenia i z remontów nawierzchni. 

Oprócz użytkowania rolniczego i innych spływów powierzchniowych zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych powodują również �dzikie� zrzuty ścieków do rowów lub gruntu. 

Zanieczyszczenia te powodują z reguły wzrost w wodach zawartości takich substancji, 

jak: azotany, fosforany oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne. 

4.3.2. Wody podziemne 

Na terenie miasta i gminy Krzepice wody podziemne występują w dwóch piętrach 

wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim. 

Poziom wód czwartorzędowych to: 

− wody holoceńskie, 

− wody pleistoceńskie. 

Poziom wód jurajskich to: 

− wody z wapieni keloweju i oksfordu, 

− wody z serii iłów rudonośnych: 

a) wody ze stropowego poziomu rud, 

b) wody ze środkowego poziomu rud, 

c) wody ze spągowego poziomu rud, 

− wody z warstw kościeliskich, 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 43

− wody z warstw retyko-liasu. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje praktycznie na obszarze całej 

gminy, lecz jego wartość użytkowa jest różna, uzależniona od miąższości i wykształcenia 

utworów czwartorzędowych oraz warunków zasilania. Wody związane z utworami 

holocenu występują w dolinach rzecznych. Zwierciadło wody występuje blisko 

powierzchni. Warstwę wodonośną stanowią cienkie warstwy piasków różnoziarnistych i 

żwirków. Mała miąższość utworów holocenu oraz występowanie gruntów torfiastych 

powoduje, że wody tego poziomu nie stanowią zasobnego  zbiornika wodnego. Wody 

pleistocenu tworzą na omawianym obszarze szereg zbiorników wodonośnych o 

zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Właściwe zbiorniki wodonośne o 

miąższości i zasięgu gwarantującym znaczne dopływy wody to doliny rzek Liswarty i 

Piskory w obrębie których przebiega również głęboka pradolina Liswarty. W zbiorniku tym 

wydzielić można 2 podstawowe warstwy wodonośne. W pierwszej warstwie wodonośnej 

statyczne zwierciadło wody zalega na głębokości 1-6 m ppt, w drugiej ok. 15 m ppt. 

Miąższość utworów czwartorzędowych dochodzi do 30 m. Wydajności tego piętra są 

bardzo zróżnicowane i wynoszą od kilku do 60-90 m3/h. Na czwartorzędowym piętrze 

wodonośnym bazuje komunalne ujęcie wody dla miasta Krzepice oraz większość 

indywidualnych ujęć. 

W jurajskim piętrze wodonośnym wapienie keloweju i oksfordu (wapienie górnej 

jury) stanowią korzystny poziom wodonośny. Jednak piętro to charakteryzuje się zbyt 

małą miąższością. W serii iłów rudonośnych  wydzielić można trzy poziomy wodonośne. 

Ze względu na niską miąższość nie są one zbyt korzystne. Jedynie spągowy poziom rud 

ma znaczenie jako lokalne źródło ujęcia wody. Warstwy kościeliskie są największym i 

najwydajniejszym zbiornikiem wodonośnym. Pod względem litologicznym wykształcone 

są w postaci piaskowców i piasków o granulacji od drobno - do gruboziarnistej, partiami 

nieco ilaste. Utwory te zalegają pomiędzy dwoma warstwami wodonieprzepuszczalnymi, 

pas alimenatcyjnej wychodni jest położony powyżej, wody z tego poziomu są wodami 

sub- i artyzejskimi. Wychodnie warstw kościeliskich występują w zachodniej części 

obszaru  i przykryte są utworami czwartorzędowymi o zmiennej miąższości od kilkunastu 

do kilkudziesięciu metrów. Ciśnienie hydrostatyczne w warstwach kościeliskich wzdłuż 

kuesty jurajskiej wynosi średnio 20 atm (lokalnie 42 atm). W utworach jury środkowej 

wyznaczono obszar wskazany do wysokiej ochrony (OWO) należący do Głównego  

Zbiornika Wód Podziemnych nr 325. 
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Jakość wód podziemnych 

 Zasoby wód podziemnych występujące na terenie miasta i gminy Krzepice 

narażone są na zanieczyszczenia, dotyczy to zarówno wód poziomu czwartorzędowego 

jak i poziomu jury. Obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia są wychodnie 

piaskowców oraz tereny o niewielkiej miąższości utworów czwartorzędowych, pozbawione 

ciągłej warstwy izolacyjnej.  

 Wody poziomu czwartorzędowego wykazują skład chemiczny zbliżony do wód 

górnojurajskich. Charakteryzują się one zwiększoną ilością  związków żelaza i manganu. 

W obrębie obszarów rudonośnych, wychodni warstw kościeliskich w utworach dolinnych 

wody czwartorzędowe charakteryzują się podwyższoną twardością oraz utlenialnością. 

Zawierają amoniak, podwyższone ilości chlorków, wysoką zawartość związków 

azotowych. Powyżej dozwolonych norm występuje również żelazo i mangan.  

 W warstwie wodonośnej jury w poziomie wapieni skład chemiczny wód nie budzi 

zastrzeżeń i woda bez uzdatniania nadaje się do celów pitnych i komunalnych. Woda z 

warstw kościeliskich charakteryzuje się podwyższonymi ilościami żelaza i manganu. 

Żelazo zawarte w wodzie jest jednak łatwo strącalne. Zawartość manganu może być 

również nieco podwyższona. Pozostałe parametry chemiczne wód w utworach 

kościeliskich odpowiadają wymogom dla wód pitnych. 

  Zawartość związków żelaza wynika z intensywności eksploatacji ujęcia i 

ługowania jonów żelaza z utworów wodonośnych. Podwyższone zawartości związków 

azotowych świadczą o zanieczyszczeniu wód spowodowanym nawożeniem rolniczym oraz 

niekontrolowanym wywozem nieoczyszczonych ścieków. 

 Ponadnormatywne zawartości związków żelaza (1,4 - 3mg/l) i manganu (ok. 0,3 

mg/l) generują konieczności uzdatniania wody przed podaniem jej do sieci wodociągowej. 

W tabeli 17 przedstawiono parametry wody pobranej z ujęcia komunalnego w 

Krzepicach.  

 

Tabela 17. Parametry wody podziemnej ( dane z 14.08.2002 r.) 

Oznaczenie jednostka Studnia I Studnia II Studnia III Zbiornik 
wody 

czystej 

Mętność mg/l 2 3 1 1 

Barwa mg/l 20 24 15 3 

Zapach - akc akc akc akc 

Odczyn - 7,01 7,02 7,04 6,98 

Przewodność elektr. µScm 1308 1350 1326 1327 

Twardość mg/l 142 182 176 168 

Utlenialność mg/l 1790 3250 2450 1170 
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Amoniak mg/l 0,51 0,51 0,39 0,08 

Azotyny  mg/l 0,003 0,003 0,003 0,003 

Azotany mg/l 1,3 1,8 1,9 1,5 

Chlorki mg/l 10 8 10 12 

Żelazo mg/l 2,56 1,62 1,64 0,04 

Mangan mg/l 0,09 0,16 0,15 0,05 

Chlor mg/l - - - 0,3 

Fluor mg/l 0,3 0,3 0,3 - 

Kadm mg/l 0,00002 0,00007 <0,00001 - 

Ołów mg/l <0,0001 <0,0009 <0,0001 - 

Miedź mg/l <0,3 <0,3 <0,3 - 

Cynk mg/l <0,3 <0,3 <0,3 - 

Magnez mg/l 8 9 12 - 

Chrom ogólny mg/l <0,005 <0,005 <0,005 - 

Nikiel mg/l <0,0055 <0,0055 <0,0055 - 

Sód mg/l 5 5 5 - 

Potas mg/l - - - - 

Bakterie gr coli WSK 15 0 0 0 

Escherichia coli lub 
bakterie coli typ 
kałowy (termotol) 

WSK 0 0 0 0 

Enterokoki 
(paciorkowce kałowe) 

WSK 1 0 2 0 

Gronkowce 
koagulazododatnie 

WSK - - - - 

Ogólna liczba bakterii 
w 37ºC 

OLK 0 0 2 3 

Ogólna liczba bakterii 
w 22ºC 

OLK 1 1 2 6 

 

Potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych w gminie Krzepice mogą 

być: 

- infiltracja zanieczyszczeń z terenów nieskanalizowanych, 

- infiltracja wód zanieczyszczonych nawozami i środkami ochrony roślin, 

- infiltracja wód z terenów zanieczyszczonych przez obiekty i instalacje przemysłowe 

np. stacje benzynowe,  

- wypłukiwanie zanieczyszczeń z nielegalnych wysypisk śmieci, 

- infiltracja z silnie zanieczyszczonych rzek, 
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- infiltracja zanieczyszczonych opadów atmosferycznych. 

 

Strefy ochronne obszarów wodonośnych  

W związku z potrzebą ochrony jakościowej wód podziemnych oraz zgodnie z 

wymogami stosownych przepisów w rejonach eksploatacji utworzono strefy ochrony 

bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.  

Strefę ochrony bezpośredniej posiada każda eksploatowana studnia. Stanowi ją 

zwykle ogrodzony teren w formie kwadratu o boku około 30 metrów, na którym znajduje 

się: otwór studzienny, obudowa studni oraz urządzenia służące do poboru, ewentualnie 

dezynfekcji wody.  

Na podstawie decyzji nr ROŚ.III.6223/22/02 wydanej przez Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku ustalone zostały strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia komunalnego w 

Krzepicach o wymiarach: 

− studnia nr I  - 20 x 22,5 x 20 x 30m, 

− studnia nr II  - 30 x 27,5 x 32,5 x 35m, 

− studnia nr III  - 34 x 30 x 22 x 26m, 

− stacja uzdatniania wody - 95 x 57,5 x 75 x 82,5m.  

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć należy: 

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody, 

- zagospodarować teren zielenią, 

- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń 

sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody, 

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 

W rejonach eksploatacji ustanawia się również strefę ochrony pośredniej. W strefie 

tej wyznacza się wewnętrzny teren ochrony pośredniej obejmujący obszar wyznaczony 

30 dniowym czasem przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia oraz zewnętrzny 

teren ochrony pośredniej ujęcia. Zewnętrzny teren winien obejmować obszar zasilania 

ujęcia wody, a jeżeli czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest 

dłuższy, to strefa może obejmować obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody 

w warstwie wodnośnej.   

Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone 

wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności 

ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności: 

− wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

− rolnicze wykorzystanie ścieków, 
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− przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych, 

− stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin, 

− budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych, 

− wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 

− lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 

− lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także 

rurociągów do ich transportu, 

− lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, 

− mycie pojazdów mechanicznych, 

− urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk, 

− lokalizowanie nowych ujęć wody, 

− lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych. 

Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, oprócz zakazów lub ograniczeń, 

o których mowa powyżej może być zabronione lub ograniczone: 

− wydobywanie kopalin, 

− wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych. 

Lokalizację studni nr I, II, III oraz strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia 

komunalnego przedstawiają załączniki 4 i 5. 

Do wysokiej ochrony są wskazane obszary występowania Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych w utworach środkowo jurajskich (GZWP Częstochowa W). 

 

Ujęcia wód  

Na terenie miasta i gminy Krzepice znajdują się następujące ujęcia wód: 

− ujęcie komunalne w Krzepicach, do którego należą 3 studnie wiercone znajdujące się 

w miejscowości Dankowice (zatwierdzone zasoby 262 m3/h, depresja 5 m, ujmuje 

wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego), 

− ujęcie na terenie dawnej tuczarni trzody chlewnej, w obrębie miasta Krzepice 

(wydajność 40,5 m3/h, depresja 19,9 m, ujmuje wodę z środkowojurajskiego 

poziomu wodonośnego) � nie eksploatowane, 

− ujęcie wiejskie w miejscowości Starokrzepice (wydajność max. 22,3 m3/h, depresja 

15 m, zatwierdzone zasoby 20,7 m3/h, ujmuje wodę z środkowojurajskiego poziomu 

wodonośnego, 

− kilkadziesiąt studni kopanych u prywatnych właścicieli, eksploatowanych coraz 

rzadziej z uwagi na 100% zwodociągowanie gminy. 

4.3.3. Walka z powodzią 

Przez teren miasta i gminy Krzepice przepływa rzeka Liswarta i jej dopływy 

Pankówka, Kukówka (Piszczka), Piskara oraz liczne cieki bez nazwy. Obszar gminy 
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Krzepice położony jest w zlewni rzeki Odry, na terenie województwa śląskiego. Żadna z 

rzek województwa nie posiada pełnego systemu ochrony przeciwpowodziowej. 

 Na terenie gminy obszarami najbardziej zagrożonymi powodzią są tereny położone 

nad rzeką Liswartą. W okresie wysokiego stanu wód (powodzie) rzeka występuje z koryta 

rozlewając się na płaskie i szerokie dno doliny. Obszarami zagrożonymi są również: 

dolina rzeki Pankówki, Kukówki, Piskary oraz rejon Szarek (północno-zachodnia część 

gminy).  

Na obszarze miasta i gminy występują dwa zbiorniki retencyjne na rzece 

Kukówce; jeden w granicach miasta o powierzchni 1,0 ha i pojemności 15 tys.m3, drugi 

na granicy miasta i Dankowic I o powierzchni 4,8 ha i pojemności 62,0 tys.m3. Zbiornik 

ten o nazwie �Łezka� wybudowano w 1999 roku zgodnie z �Programem małej retencji 

wodnej na terenie województwa częstochowskiego do 2015 r�. Zgodnie z polityką 

ekologiczną państwa działania strategiczne przewidują realizację budowy zbiorników 

małej retencji dla wyrównania przepływu w rzekach oraz racjonalizacji gospodarowania 

spływami opadowymi. Rozwój urządzeń małej retencji wydaje się jednak jeszcze 

niedostateczny, wymaga rozbudowy szczególnie w dolinie rzeki Liswarty i jej dopływach 

(m.in. Zajączki I wspólny z gminą Lipie, Starokrzepice � Zawodzie). Zagospodarowanie 

terenów w dolinach powinno iść w kierunku zalesiania oraz likwidacji zabudowy. Ważnym 

działaniem przeciwpowodziowym jest utrzymanie w dobrym stanie rowów 

przeciwpowodziowych. Istotnym elementem ochrony przed powodzią jest opracowanie 

planu kryzysowego z uwzględnieniem programu �Odra 2006� oraz określenie 

współdziałania ze służbami samorządowymi, wojewódzkimi i RZGW.   

44..44..  GGoossppooddaarrkkaa  wwooddnnoo--śścciieekkoowwaa  

4.4.1. Sieć wodociągowa 

Teren miasta i gminy Krzepice zaopatrywany jest w 100% w wodę z sieci 

wodociągowej będącej w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy Krzepice. Źródłem 

zaopatrzenia w wodę jest ujęcie komunalne w skład którego wchodzą studnie wiercone I, 

II, III znajdujące się w południowo-zachodniej części miasta, przy ciągu komunikacyjnym 

Krzepice-Dankowice (zał. 6 - lokalizacja studni). Pobór wód podziemnych odbywa się z 

utworów czwartorzędowych. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Krzepicach posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilości 

Qdśr=1550 m3/d przy maksymalnym godzinowym poborze wody qhmax=160 m3/h tj.  

567300 m3 rocznie (dopuszcza się przekroczenie poboru godzinowego i dobowego pod 

warunkiem nie przekraczania poboru rocznego) oraz eksploatację ich ujęcia (decyzja nr 

ROŚ.III.6223/22/02 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku).  

Oprócz studni głębinowych nr I, II, III w skład ujęcia Wody Krzepice wchodzi 

również stacja uzdatniania wody ze stacją pomp i napowierzchniowym zbiornikiem wody 
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czystej oraz osadnikiem wód popłucznych. Stacja uzdatniania wody, studnie oraz sieć 

wodociągu grupowego są eksploatowane przez Zakład Działalności Komunalnej i 

Mieszkaniowej. 

Każda studnia posiada obudowę w postaci odrębnego budynku w którym znajdują się:  

− rurociąg tłoczny, 

− licznik poboru wody, 

− manometr, 

− zawory (zwrotny i odcinający), 

− przewody zasilające. 

Analizy wody pobranej bezpośrednio z otworów studziennych dowodzą, iż woda ta nadaje 

się do celów konsumpcyjnych po uprzednim usunięciu żelaza i manganu, dlatego 

kierowana jest na stację uzdatniania wody o wydajności 4000m3/d zlokalizowaną na 

terenie miasta Krzepice (zał. 6). W stacji uzdatniania wody w początkowej fazie procesu 

uzdatniania woda jest intensywnie napowietrzana sprężonym powietrzem w tzw. 

aeratorach. Natlenienie wody powoduje, że wytrącają się związki żelaza i manganu, w 

postaci kłaczków. Tak przygotowana woda jest filtrowana na filtrach pospiesznych. 

Następnie jest dezynfekowana podchlorynem sodowym w chloratorze. Woda ze zbiornika 

wody uzdatnionej poprzez stację pomp pod ciśnieniem 5,8 atm dostarczana jest do sieci 

wodociągu komunalnego. 

Sieć wodociągowa jest typem sieci mieszanej obwodowo-końcówkowej, 

zbudowana jest w 75% z rur PVC, około 20% to rury stalowe, pozostałe 5% stanowią 

rury żeliwne. Modernizacja sieci polega między innymi na wymianie rur stalowych i 

żeliwnych na rury PVC. Głównymi odbiorcami wody są: mleczarnia (100m3/miesiąc � 

posiada również własną studnię), garbarnia (500 m3/miesiąc), drobne zakłady 

przemysłowe, sklepy i gospodarstwa domowe. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Krzepice wynosi 

72,2 km. Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 

2299. Dobowa zdolność produkcyjna ujęcia wody wynosi 3500 m3/d (obecnie odbywa się 

eksploatacja 3 studni o łącznej wydajności 3360 m3/d). Woda z ujęcia zasila miasto i 

gminę Krzepice oraz gminy Lipie i Panki. W roku 2002 z ujęcia pobrano 768,3 tys.m3 

wody. Odbiorcom dostarczono: Gmina Krzepice � 293,6 tys.m3, Gmina Lipie � 19,2 

tys.m3, Gmina Panki � 85,9 tys.m3. Pozostałą ilość wody zużyto na cele produkcyjne ( w 

tym straty na sieci). 

4.4.2. Sieć kanalizacyjna 

 Na terenie Gminy Krzepice kanalizacja obejmuje kilka miejscowości tj.: miasto 

Krzepice w 60%, miejscowości: Zajączki I, Zajączki II i Szarki. Pozostałe miejscowości 

nie posiadają kanalizacji.  
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Sieć kanalizacyjna na terenie gminy jest siecią grawitacyjno-pompową, rozdzielczą. 

W roku 2002 długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła ogólnie: 30 km, w tym miasto 

Krzepice - 16,1 km, miejscowości Zajączki I i Zajączki II - 11,4 km oraz Szarki - 2,5 km. 

Długość wykonanych przykanalików do posesji 10,9 km. Zatem sieć kanalizacyjna łącznie 

z przykanalikami ma długość 40,9 km. 

Ścieki doprowadzane są do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Krzepicach. Teren 

oczyszczalni ścieków położony jest w północno-wschodniej części Krzepic, poza zabudową 

mieszkalną (zał. 6). Zaprojektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 1080 m3/d, 

natomiast docelowa przepustowość ma wynosić 1900 m3/d. Obecnie oczyszczalnia 

przyjmuje średnio około 543 m3/d ścieków, co stanowi 50,3% przepustowości 

oczyszczalni. Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje oprócz ścieków komunalnych także  

ścieki przemysłowe z następujących zakładów: 

 

− Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krzepice    - około 250 m3/d, 

− Z.P.U Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Matyja Jan, Przystajń  - około 2 m3/d, 

− Ubój i Rozbiór Mięsa, Przygoda Barbara, Krzepice   - około 2 m3/d, 

− �PILARZ� s.c. Panki       - około 2 m3/d, 

− G.Z. �KOWALCZYK� Krzepice      - około 1 m3/d, 

− Przetwórstwo Warzyw i Owoców, Z.P.H. �ZGODA� Kleśniska - około 1,5 m3/d. 

 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków stanowią następujące obiekty: 

− zblokowane sita z piaskownikiem Huber Rotamat Ro-5, 

− dwa sekwencyjne reaktory biologiczne SBR � pracujące naprzemiennie, 

− dwa szeregowo połączone stawy sedymentacyjne doczyszczające ścieki. 

Dowożone do komory zlewnej ścieki z nieskanalizowanej części miasta i 

okolicznych miejscowości są intensywnie napowietrzane i odprowadzane poprzez 

studzienkę połączeniową do pompowni ścieków surowych.  

Powstające osady: wstępny i nadmierny są stabilizowane tlenowo, a następnie 

odwadniane i zagospodarowywane. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez stanowisko pomiaru przepływu do 

rowu melioracyjnego R-A2 i dalej do rzeki Liswarty. 

 

Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 

18.11.2002r. (decyzja ROŚ.III.6223/22/02). Na podstawie tej decyzji Zakład Działalności 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach uzyskał zgodę na wprowadzenie oczyszczonych 

ścieków komunalnych z Oczyszczalni Komunalnej w Krzepicach za pośrednictwem rowu 

melioracyjnego R-A2 do rzeki Liswarty w km 34+460 w ilości Qśrd = 1080 m3/d o stanie i 

składzie nie przekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń z 
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załącznika nr 2 określonych w uprzednio funkcjonującym rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 

5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny 

odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz.503) tj.: 

 

Grupa A podstawowe: 

− temperatura    35°C; 

− odczyn     6,5 � 9,0; 

− zawiesina     50 mg/l; 

− BZT5     30 mgO2/l; 

− ChZTCr     150 mgO2/l; 

− ogólny węgiel organiczny (OWO) 40 mgC/l. 

 

Grupa B eutroficzne: 

− azot amonowy    6 mgNNH4/l; 

− azot azotanowy    30 mgNNO3/l; 

− Azot ogólny    30 mgN/l; 

− Fosfor ogólny    5 mgP/l. 

 

Grupa C nieorganiczne: 

− twardość ogólna    3500 mgCaCO3/l; 

− chlorki     1000 mgCl/l; 

− siarczany     500 mgSO4/l; 

− sód     800 mgNa/l; 

− potas     80 mgK/l; 

− substancje rozpuszczone  2000 mg/l; 

żelazo ogólne    10 mgFe/l. 

 

Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas określony tj. 31 grudnia 2012 r. 

 

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Liswarty 

jest kontrolowana poprzez wykonywane na zlecenie Inwestora analizy przez 

Laboratorium Centralne Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna z częstotliwością 1 raz na kwartał � 

w myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Tabela 18 przedstawia analizę ścieków 

oczyszczonych z dnia 18.06.2002 r. 
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Tabela 18. Analiza fizyczno-chemiczna oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni ścieków w 

Krzepicach z dn. 18.06.2002 r. 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Stężenie 

zanieczyszczeń 

1. BZT5 mgO2/dm3 8,5 

2. ChZTCr mgO2/dm3 33,0 

3. Zawiesina ogólna mg/dm3 1,0 

4. Azot amonowy mgNNH/dm3 0,3 

5. Azot azotanowy mgNNO3/dm3 0,23 

6. Azot ogólny mgN/dm3 0,3 

7. Fosfor ogólny mgP/dm3 1,0 

8. Chlorki mgCl/dm3 97,0 

9. Siarczany mgSO4/dm3 130,0 

10. Sód mgNa/dm3 110,0 

11. Substancje rozpuszczone mg/dm3 680,0 

12. Potas mgK/dm3 25,0 

13. Żelazo ogólne mgFe/dm3 0,3 

14. Twardość ogólna mV/dm3 4,48 

 

Analiza wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przedstawiona w 

powyższej tabeli wskazuje, że uzyskane wartości nie przekraczają wartości określonych w 

załączniku nr 2 do Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie 

klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód 

lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz.503) oraz nie przekraczają wartości podanych w 

załączniku nr 1 do nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 

2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.). 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z terenu 

oczyszczalni ścieków w Krzepicach jest rów melioracyjny R-A2 o długości 830mb, mający 

swe ujście do rzeki Liswarty. Rzeka Liswarta w miejscu ujścia rowu melioracyjnego R-A2 

posiada następującą charakterystykę: 

− SNQ = 1,468 m3/s, 

− Łączna powierzchnia zlewni F = 792,2 km2. 

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z  terenu Oczyszczalni Komunalnej w 

Krzepicach rowem melioracyjnym do rzeki Liswarty wynosi Qhmax = 45 m3/h. Zatem 

procentowy udział oczyszczonych ścieków (n), odprowadzanych z oczyszczalni do wód 

rzeki Liswarty przy średnim przepływie wynosi NSQ: 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 53

n = %100
8,5284

45 ⋅ = 0,85% < 10%. 

44..55..  GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę 

środowiska i ochronę przyrody, utrzymanie czystości i porządku, urządzeń sanitarnych 

czy składowisk odpadów komunalnych. Zadania i zakres odpowiedzialności dotyczący 

utrzymania czystości i porządku zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996, Nr 132, poz. 622, z 

późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą, utrzymanie czystości i porządku w 

gminach należy do ich obowiązkowych zadań. W szczególności do obowiązków gminy 

należy m.in.: 

− tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i 

porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie 

odpowiednich jednostek organizacyjnych, 

− zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami: 

! instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

! stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

! instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 

lub ich części, 

! szaletów publicznych, 

− zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 

przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 

uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów 

zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na 

chodniku, 

− organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 

współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 

gospodarowania tego rodzaju odpadami, 

− zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub 

ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym 

zakresie. 

 

Prawem gminy jest rozwiązywanie problemów związanych z gospodarowaniem 

odpadami w trakcie podejmowania decyzji o zagospodarowaniu terenu. Daje to gminom 
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szerokie możliwości wpływania na wszystkie działania związane z wytwarzaniem 

odpadów.  

4.5.1. Odpady komunalne 

Rodzaje, ilość i źródło pochodzenia odpadów 

Pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (Ustawa o odpadach 

Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628). 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Krzepice są gospodarstwa 

domowe, instytucje i zakłady infrastruktury oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane na 

obszarze gminy. Zgodnie z podaną definicją odpadów komunalnych zalicza się do nich 

także odpady z terenu miasta Krzepice, w tym m.in. odpady z obiektów użyteczności 

publicznej, z terenów zieleni zorganizowanej, zmiotki uliczne, zawartość koszy. 

Ilość oraz skład morfologiczny wytwarzanych odpadów jest złożony, zmienny w 

czasie, uzależniony od wielu czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:  

− liczbę i standard życiowy mieszkańców, 

− świadomość ekologiczną mieszkańców, 

− stopień rozwoju gospodarczego rejonu, 

− charakter urbanistyczny, 

− techniczno-sanitarne wyposażenie budynków, 

− porę roku. 

Z powyższych względów określenie ilości powstających odpadów oraz ich składu 

można dokonać głównie w oparciu o badania przeprowadzone metodycznie w cyklu 

rocznym. Nie mniej jednak należy domniemywać, że skład morfologiczny odpadów 

komunalnych powstających w gminie Krzepice jest podobny do składu odpadów 

wytwarzanych w wielu polskich gminach o charakterze wiejsko-miejskim. Typowy skład 

morfologiczny takich odpadów przedstawia tabela 19.  

 

Tabela 19. Skład morfologiczny odpadów komunalnych charakterystyczny dla gmin o 

charakterze wiejsko-miejskim [%] 

Lp Wskaźnik Małe miasta Tereny wiejskie 

1. Udział frakcji 0-10 mm 12-55 15-70 

2. Organiczne � roślinne 5,5-20,5 0,0-5,5 

3. Organiczne � zwierzęce 0,5-4,5 0,0-1,8 

4. Papier i tektura 1,5-20,0 0,5-8,5 
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5. Tworzywa sztuczne 1,0-4,0 0,5-2,5 

6. Tekstylia 0,5-5,5 0,5-3,0 

7. Szkło 2,5-25,5 3,5-18,5 

8. Metale 2,0-10,0 2,0-20,5 

9. Pozostałe organiczne 4,5-20,5 3,0-20,0 

10. Pozostałe nieorganiczne 8,0-20,0 10,0-20,0 

 

W przypadku odpadów składowanych na wysypisku gminnym w Krzepicach udział frakcji 

organicznej sięga 40%. Pozostałą frakcję tworzą: odpady papierowe, szklane i z tworzyw 

sztucznych, żużel, popiół paleniskowy.  

Teoretyczna, całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie 

Krzepice przy uwzględnieniu wskaźnika 0,25 Mg/1mk/rok wynosi 2439 Mg/rok. Ilość 

indywidualnych gospodarstw objętych zbiórką odpadów komunalnych (ZGKiM Krzepice 

oraz LOBBE) to około 950 posesji, objętość zbieranych odpadów z tych posesji wynosi 

około 190 m3/miesiąc, czyli 39900 kg/miesiąc. Pozostałe firmy obejmują zbiórką 

niewielką ilość gospodarstw szacunkowo można przyjąć, że około 100. W gminie Krzepice 

znajduje się 2432 posesji. Z uzyskanych danych wynika, że jedynie 43% gospodarstw 

objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów. 

System gospodarki odpadami komunalnymi 

Gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje się poprzez gromadzenie, usuwanie 

i unieszkodliwianie odpadów. Każdy z wymienionych składników gospodarki odpadami 

powinien spełniać określone kryteria, aby można było na jego bazie tworzyć w przyszłości 

rozwiązania systemowe. 

System zbiórki odpadów w gminie Krzepice prowadzony jest w tzw. �systemie 

umownym�. Gmina powierzyła wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi podmiotom prawnym w drodze umowy. Usługa ta prowadzona jest przy 

użyciu znormalizowanego sprzętu (pojemniki wyposażone w dwa kółka, pojemniki 

stalowe) do gromadzenia i wywozu odpadów. Pojemniki stanowią własność 

użytkowników, tzn. gospodarstw domowych i firm. Użytkownicy odpowiedzialni są za 

utrzymanie czystości i eksploatację pojemników. Samochody do wywozu odpadów są 

specjalistycznymi, wyposażonymi w urządzenia do zagęszczania odpadów i 

hydraulicznym systemem załadunku pojemników, pojazdami. Na terenie gminy Krzepice 

zbiórką odpadów komunalnych zajmują się następujące firmy:  

− Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej Krzepice,  

− LOBBE Częstochowa,  

− Zakład Usług Komunalno-Transportowych Mostki, 

− Zarząd Gospodarki Komunalno-Lokalowej i Cieplnej Lubliniec.  
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Zatem gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania stanowi pierwsze ogniwo 

systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap 

krótkotrwały i przejściowy. Ideałem jest szybkie i higieniczne usuwanie odpadów bowiem 

dla zapewnienia właściwości stanu sanitarnego miejsc przewidzianych do gromadzenia 

odpadów, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, konieczny jest regularny odbiór 

worków z odpadami i opróżnianie pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów, ze 

względów higienicznych, w przypadku pojemników 110 litrowych oraz 1,1 m3 nie powinna 

być mniejsza niż raz na dwa tygodnie. Kontenery KP-7 6,5 m3 powinny być opróżniane 

nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

W większości firm obsługujących funkcjonuje system opróżniania pojemników raz 

na miesiąc, z możliwością dodatkowego opróżnienia pojemników na zlecenie. 

Obecnie podstawową metodą postępowania z odpadami komunalnymi w gminie 

Krzepice jest ich składowanie na składowisku gminnym, omówionym w punkcie 4.5.5. Na 

rysunku 5 przedstawiono jak kształtowała się objętość składowanych odpadów 

komunalnych na składowisku w Krzepicach w latach 1995 � 2002. 
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Rys. 5. Objętość składowanych odpadów komunalnych na składowisku w Krzepicach w 

latach 1995 - 2002 

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Podstawowym elementem w dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów może być 

realizowana poprzez system selektywnej zbiórki �u źródła� lub drogą tzw. segregacji 

wtórnej prowadzonej w zakładach unieszkodliwiania. Selektywna zbiórka odpadów �u 
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źródła� powinna stanowić pierwszy element każdego systemu gospodarki odpadami, 

niezależnie od przyjętej technologii zakładu unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań 

lokalnych systemu. 

Na terenie gminy Krzepice są podejmowane próby selektywnej zbiórki odpadów 

(makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale). Wprowadzono już częściowo w kilku 

miejscach wielopojemnikowy system zbiórki odpadów, który jest obecnie najczęściej 

stosowaną metodą selektywnej zbiórki odpadów w Polsce. Polega na zbieraniu 

poszczególnych frakcji odpadów, stanowiących źródło surowców wtórnych, do 

oddzielnych pojemników. Na tzw. �wysepkach ekologicznych� wystawiane są trzy 

pojemniki w zestawach na: makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne. Jednak brak 

odpowiedniej edukacji ekologicznej przygotowującej społeczeństwo do korzystania z tego 

typu sposobu zbierania odpadów powoduje, że mieszkańcy gminy Krzepice wrzucają do 

pojemników nie tylko wyznaczone odpady, ale także inne odpady np. popiół.  

Głównym celem odzysku surowców wtórnych z odpadów jest oszczędzanie 

surowców pierwotnych (zasobów surowców naturalnych) oraz ograniczenie wpływu 

odpadów na środowisko. Z odpadów odzyskiwane są: papier, szkło, tektura, metale, 

tworzywa sztuczne.  

Z uwagi na to, że wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem 

długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków 

technicznych i organizacyjnych istotnym elementem tego systemu jest świadomość 

ekologiczna jego mieszkańców. Należy tu położyć szczególny nacisk na działania 

propagujące prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez uświadamianie 

społeczności lokalnej co do potrzeby ochrony środowiska przed odpadami, celowości 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla zwiększenia odzysku surowców wtórnych z 

tych odpadów, a w konsekwencji oszczędności objętości eksploatacyjnej składowiska w 

Krzepicach i poprawy standardów sanitarnych i estetycznych środowiska, w którym 

społeczność ta żyje. Pozwoli to w pewien sposób ograniczyć ilość powstających dzikich 

wysypisk na terenie miasta i gminy. W praktyce wprowadzenie systemu selektywnej 

zbiórki odpadów powinno zostać poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego np. 

�gminnego regulaminu gospodarki odpadami� i cyklem spotkań z lokalnymi 

mieszkańcami, wyjaśniającym zasady i mechanizmy jego funkcjonowania. Z doświadczeń 

europejskich wynika, że osiągnięcie 50% odzysku poszczególnych surowców wtórnych 

jest wynikiem dobrym, natomiast okres wdrażania systemu ocenia się na około 15 lat. 

4.5.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

W odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych znajdują się 

odpady niebezpieczne, takie jak: przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, 

odpady lakiernicze, lampy fluoroscencyjne. Po użyciu nawozów chemicznych i środków 
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ochrony roślin pozostają odpady niebezpieczne: opakowania i resztki substancji. 

Wprawdzie nowe ustawodawstwo nakłada na producentów obowiązek przyjmowania 

opakowań po środkach ochrony roślin, jednak musi być zorganizowany odpowiedni 

system ich zbiórki. Składowanie odpadów niebezpiecznych na wysypisku bez 

odpowiednich zabezpieczeń (często na dzikich wysypiskach) jest przyczyną 

zanieczyszczenia wód podziemnych. Często również odpady zawierające substancje 

ropopochodne trafiają na wysypisko odpadów komunalnych i powodują nie tylko 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (w wyniku parowania), ale także stwarzają 

prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów. W oparciu o prowadzony w kraju monitoring 

odpadów komunalnych szacuje się, że średni krajowy wskaźnik odpadów niebezpiecznych 

powstających w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury osiąga wartość 

1,3-2,0 kg/mieszkańca/rok, co w przypadku gminy Krzepice oznacza około 12,6 � 19,5 

Mg odpadów niebezpiecznych w wytwarzanym strumieniu odpadów komunalnych.  

4.5.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 

W działających na terenie gminy Krzepice ośrodkach zdrowia i szpitalu powstają 

odpady medyczne. Odpady medyczne są to odpady pochodzące głównie z zakładów 

opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia (szpitali, klinik, gabinetów lekarskich, domów 

opieki). Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych 

strumieni: odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. 

Niebezpieczne odpady medyczne to m.in. igły do strzykawek, części ciała i organy 

ludzkie, odpady zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki. Odpady medyczne 

powinny być odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy.  

Odpady medyczne powstające na terenie gminy Krzepice są odbierane głównie 

przez firmę LOBBE, a następnie kierowane do stacji termicznej utylizacji zlokalizowanej w 

Dąbrowie Górniczej. Ilość wytwarzanych odpadów medycznych na terenie gminy (Szpital 

Rejonowy, przychodnie oraz ośrodki zdrowia, gabinety stomatologiczne) szacuje się na 

około 17500 kg/rok (ogólna ilość niebezpiecznych odpadów medycznych wytwarzanych 

przez zakłady opieki zdrowotnej wynosi 290 � 365 kg/rok na łóżko). Częstotliwość ich 

zbierania i wywozu wynosi raz na miesiąc. 

4.5.4. Odpady przemysłowe 

Oszacowanie wytwarzanych na terenie gminy Krzepice ilości odpadów 

przemysłowych jest trudnym zadaniem, ponieważ nie wszystkie z funkcjonujących 

zakładów składają stosowne informacje dotyczące gospodarki odpadami w zakresie ich 

ilości oraz metod ich zagospodarowywania, czy unieszkodliwiania. Wynika to z braku 

wiedzy dotyczącej istniejących przepisów prawnych oraz braku odpowiedniej kontroli 

wymuszającej dostosowanie się do określonych norm postępowania.  
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Do największych zakładów działających na terenie Miasta i Gminy Krzepice 

zaliczyć należy: 

− Anders Sp. z o.o. w Krzepicach, 

− Prosspol Sp. z o.o. w Krzepicach, 

− Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (OSM) Krzepice, 

− �Cargill� Polska Sp. z o.o. Krzepice, 

− Polmet Sp. z o.o. Krzepice, 

− Montspoż Krzepice. 

 

Firma Anders sp. z o.o. wytwarza następujące rodzaje odpadów w trakcie procesu 

produkcyjnego (kody odpadów podane w nawiasie są zgodne z uzyskanymi decyzjami 

wynikającymi z poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach z 1997r): 

 

− lampy fluorescencyjne (16 08 21) w ilości 400 szt. rocznie (umowa na odbiór z: 

Zakład Utylizacji Odpadów w Dąbrowie Górniczej), 

− zużyte akumulatory (16 06 01) w ilości 0,3 Mg/rok wraz z elektrolitem (16 06 06) w 

obudowie PCV (umowa na odbiór z: Zakład Utylizacji Odpadów w Dąbrowie 

Górniczej), 

− oleje przepracowane (13 02 03), 

− osady z oczyszczania separatora ścieków deszczowych (19 08 03), 

− skratki i osady ściekowe powstałe przy czyszczeniu komory napowietrzania, 

− opakowania po kleju do drewna DURO-LOK 270 i po utwardzaczu K 102 (15 10 02), 

− zużyte opony  (16 01 03), 

− odpady podobne do komunalnych (16 10 01), 

− odpady drzewne (03 01 03), 

− trociny i piliny (03 01 02) 

− złom stalowy bednarka z opakowań (200105). 

 

Ilość odpadów generowanych przez Wytwórnię Pasz Cargill Polska Sp. z o.o. w  

Krzepicach: 

− Odpady płynne i stałe, makulatura (umowa na odbiór z: Professional S.C ., 95�071 

Rąbień, ul. Okrężna 15), ilość: 6000 kg/miesiąc, 

− Odpady stałe + makulatura, ilość: 5000 kg/miesiąc, 

− Odpady szkodliwe (umowa na odbiór z: Omikron Sp. z o.o., 80-761 � Gdańsk, ul. 

Reduta Żbik 5), ilości 1200 kg za rok 2002 (2003 � 0kg). 

 

W wyniku działalności firmy PROSSPOL powstają następujące rodzaje odpadów: 
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! opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w ilości około 0,08 Mg;  

! opakowania po używanych farbach, klejach (15 01 02) w ilości około 0,08 Mg, 

! odpady drzewne (03 01 03, 03 01 02) w ilości około 76 Mg, zagospodarowywane 

na bieżąco przez spalanie w kotle o mocy 1 MWt, celem ogrzania budynków oraz 

w suszarniach drewna, 

! zużyte opony (16 01 03) w ilości około 0,4 Mg. 

 

Z uzyskanych materiałów w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach wynika, że 

wytwarza ona tylko niesegregowane odpady komunalne. 

 

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej Krzepice jest eksploatatorem 

oczyszczalni ścieków w Krzepicach. W trakcie procesów oczyszczania ścieków w 

oczyszczalni w Krzepicach powstają następujące ilości odpadów (dane za 2002 r.): 

− skratki: ilość po odwodnieniu � 17,85 t/a; 

− osad odwodniony (uwodnienie 85%) � 342 t/a; 

− piasek odwodniony � 12,67 t/a. 

Ustabilizowane tlenowo osady po grawitacyjnym zagęszczaniu odprowadzane są do 

odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej GINARD CENTRIFUGATION. Odwodnione 

osady wywożone są poza teren oczyszczalni i w zależności od jego składu i właściwości 

sanitarnych (zgodnie z uzgodnieniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Krzepice w zakresie 

usuwania wyżej wymienionych odpadów, określonych decyzją Nr TGR.-I-760/D/99 z dnia 

30.03. 1999 r. zał. 3 pkt. 11) mogą być wykorzystywane: 

− jako nawóz pod sadzonki drzew i krzewów, 

− do nawożenia klombów kwiatowych, 

− do rekultywacji terenu oczyszczalni, 

− składowane na wysypisku śmieci. 

Wydzielone skratki i piasek gromadzone są w kontenerach, gdzie poddawane są 

dezynfekcji wapnem chlorowanym, a następnie usuwane poza teren oczyszczalni na 

gminne składowisko odpadów komunalnych w Krzepicach. Zatem obecnie wszystkie 

rodzaje powstających odpadów na oczyszczalni są składowane na wysypisku w 

Krzepicach. 

System postępowania z odpadami przemysłowymi 

Model postępowania z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej w większych zakładach produkcyjnych gminy Krzepice ulega stopniowym 

zmianom, które wynikają ze zmian w uwarunkowaniach ekonomicznych i prawnych. 

Znaczna część wytwarzanych odpadów jest odbierana przez specjalistyczne firmy (spoza 

terenu gminy Krzepice), z którymi zakłady mają podpisane stosowne umowy na odbiór 

odpadów.  
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Ważnym problemem, który dotyczy wielu miejscowości w Polsce jest azbest � 

zaliczany do odpadów niebezpiecznych. W gminie Krzepice także znajdują się posesje, w 

których dachy budynków domowych, czy też gospodarczych są pokryte eternitem, który 

został wyprodukowany z azbestu. Oddziaływanie czynników atmosferycznych (wiatr, 

grad), korozji biologicznej (mchy, porosty) inicjuje proces wietrzenia minerałów 

azbestowych i uwalnianie do atmosfery włókien azbestowych (zwanych fibrylami). 

Najgroźniejsze w skutkach jest narażenie organizmu na oddziaływanie włókien azbestu 

przenikających wraz z wdychanym powietrzem. Objawy kliniczne narażenia na pył 

azbestu polegają na zwłóknieniu tkanki płucnej i zwapnieniu opłucnej, określane mianem 

pylicy azbestowej, azbestozy. Obecnie azbest zalicza się do grupy 10 substancji, które 

wykazują najwyższy potencjał inicjacji nowotworów złośliwych. Największy potencjał 

wywoływania nowotworów złośliwych u ludzi wykazują włókna o długości większej niż 8 

µm i średnicy mniejszej niż 1,5 µs.  

Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

14.08.98 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania 

wyrobów zawierających azbest � Dz.U. Nr 138, poz.895) może być wykonywane tylko 

przez wyspecjalizowaną jednostkę (firmę), posiadającą odpowiednią decyzję wydaną 

przez starostę. Aby takie zezwolenie uzyskać firma musi dysponować odpowiednim 

systemem, pracownicy muszą być przeszkoleni oraz firma musi posiadać umowę 

podpisaną z jednostką która przyjmuje odpady azbestowe. Jedynym legalnym sposobem 

unieszkodliwiania azbestu jest składowanie na specjalnych składowiskach (m.in. 

składowisko w  Trzemesznie). Odpadów azbestowych nie wolno kruszyć. Zabezpiecza się 

je folią polietylenową o grubości 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na składowisko. 

Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym 

transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwolenie na usuwanie azbestu (w tym 

transport), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce składowania 

azbestu. To zezwolenie jest niezależne od zezwolenia na wytwarzanie odpadów 

azbestowych. Orientacyjny koszt zdjęcia 1 m2 płyt eternitowych wynosi 25-40 zł/m2 

Koszt ten obejmuje zdjęcie płyty, zabezpieczenie do transportu, koszty składowania, 

opłatę za korzystanie ze środowiska opłacaną marszałkowi województwa. Do tego należy 

doliczyć koszty transportu ok. 3 zł/km. Koszty składowania azbestu w Trzemesznie 

wynoszą ok. 800-1200 zł/t. Powierzchnia dachów powinna zostać określona przy 

wykonaniu Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Krzepice na podstawie 

przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców gminy. 
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4.5.5. Składowisko odpadów w Krzepicach 

Od 1994 roku miasto i gmina Krzepice korzysta z własnego składowiska odpadów 

komunalnych o powierzchni 1,0 ha. Składowisko zlokalizowane jest przy ulicy Kazimierza 

Wielkiego poza zabudową zwartą w północnej części miasta Krzepice (lokalizacja 

składowiska � zał. 6). Składowisko nie posiada strefy ochronnej. Usytuowanie wysypiska 

w stosunku do obiektów szczególnie chronionych jest następujące: 

− obiektów mieszkalnych   1000 m, 

− obiektów użyteczności publicznej 1500 m, 

− ujęć wodnych    3000 m, 

− wód powierzchniowych   300 m, 

− obszarów chronionych   brak w pobliżu, 

− terenów rekreacyjnych   brak w pobliżu, 

− pól uprawnych    50 m. 

Składowisko jest eksploatowane przez Zakład Działalności Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Krzepicach. Projektowana pojemność wysypiska wynosi 65 000 m3, 

zapełnione jest ono w 49,7 % (32 337 m3). Na składowisko przyjmowane są odpady 

komunalne pochodzące z gminy Krzepice. W 2002 r. przyjęto 5 352 m3 ton odpadów 

komunalnych. Ilość składowanych odpadów od czasu rozpoczęcia eksploatacji 

składowiska stopniowo wzrasta (rys. 6). 
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Rys. 6. Procentowy rozkład składowanych odpadów komunalnych na składowisku w 

Krzepicach w latach 1995 - 2002 
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W przypadku gromadzenia odpadów w takiej ilości, jak w 2002 składowisko w Krzepicach 

zostanie zapełnione w ciągu 6 lat, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na 

celu zintensyfikowanie selektywnej zbiorki i rozważne eksploatowanie składowiskiem. 

  Składowisko zaprojektowane zostało jako nadpoziomowe trzywarstwowe. Obecnie 

użytkuje się około 50% przewidzianej w projekcie powierzchni. Dalsza część składowiska 

będzie dobudowana w miarę potrzeb. W związku z tym wszystkie dane dotyczące 

kubatury odpadów dotyczą obecnie użytkowanej części składowiska. W warstwie I-szej 

składowanie następuje w obrębie wału oporowego otwartego od strony południowej. 

Składowanie w następnych warstwach typowe nadpoziomowe o wysokości 5,5 m ponad 

otaczający teren. Bieżące deponowanie odpadów w kwaterach ograniczono do 

powierzchni  600 m2 z przesypywaniem gruntem nieaktywnym (uzyskanym przy 

makroniwelacji) po uprzednim zagęszczeniu i wyrównaniu powierzchni odpadów.   

Składowanie odpadów odbywa się w trzech warstwach, przy czym warstwę I-szą 

podzielono na dwie podwarstwy Ia i Ib ze względu na ochronę drenażu. Rzędne 

poszczególnych warstw wynoszą: 

− warstwa I  od 213,0 � 215,5 m n.p.m. 

• warstwa Ia od 213,0 - 214,0 m n.p.m., 

• warstwa Ib od 214,0 � 215,5 m n.p.m., 

− warstwa II  od 215,5 � 217,5 m n.p.m., 

− warstwa III od 217,5 � 219,5 m n.p.m. 

Zagęszczenie odpadów jest zróżnicowane średnio 1-1,5m przy użyciu spycharki 

gąsiennicowej. Grubość odpadów w warstwach od 0,9 m w warstwie Ia do 1,9 m w 

warstwach II i III. Nachylenie powierzchni składowania wynosi od 1 � 2% w kierunku N�

S. Grubość warstw rekultywacyjnych jest następująca: 

− warstwa pośrednia � bieżące przysypywanie odpadów  - 0,1 m, 

− warstwa rekultywacyjna wstępna (I-go stopnia): skarpy i półki - 0,3 m, 

ostatnia warstwa (III)       - 0,4 m. 

Bilans składowania obejmuje: 

− sumaryczną ilość odpadów po zagęszczeniu 50 000 m3,  

− kubatura gruntu na bieżące przesypywanie 6 550 m3, 

− łączny czas eksploatacji    około 21 lat. 

 Skład gromadzonych na wysypisku odpadów jest zróżnicowany, udział części 

organicznych wynosi około 40%, pozostała część to odpady papierowe, szklane i z 

tworzyw sztucznych, żużel, popiół paleniskowy, zmiotki uliczne itp. Dla składowania 

surowców wtórnych wyznaczono oddzielne boksy (zlokalizowane w południowej części 

składowiska) okresowo opróżniane. Z odpadów oddzielane są prawie całkowicie metale i 

częściowo szkło oraz tworzywa sztuczne. 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 64

Dla wyeliminowania samozapłonów i wybuchów gazów powstających w czasie 

fermentacji mas organicznych wykonane będą studnie z kręgów betonowych φ=1000 mm 

posadowione na fundamencie betonowym. Kręgi dostawiane będą systematycznie, w 

miarę podnoszenia powierzchni składowiska (kręgi powinny wystawać około 1 m nad 

powierzchnię składowiska). 

Rów korytkowy będzie wykonany pod koniec eksploatacji I warstwy. Zadaniem 

rowu będzie przyjmowanie wód opadowych spływających po skarpie składowiska. 

Wykonany będzie zgodnie z projektem technicznym. 

Podstawą naturalnego drenażu wód podziemnych jest rów melioracyjny. Obecnie 

rów ten obok naturalnych wód odprowadza zanieczyszczone odcieki z terenu 

niekontrolowanego wysypiska odpadów. Stąd też nie może być odniesieniem do oceny 

kontroli wykonanych szczelnych ekranów. Dla powyższej kontroli między składowiskiem i 

rowem wykonano sieć alarmową składającą się z trzech otworów obserwacyjnych. 

Częstotliwość pobierania prób wody przy 2 � 3-krotnej wymianie słupa wody w rurze 

piezometru � wynosi 1 raz na kwartał. Analizy wskaźnikowe: BZT5, ChZT, Cl, SO4, NH4, 

odczyn, sucha pozostałość. Podany zakres badań może ulec zmianie w miarę 

stwierdzonych potrzeb. Uzyskane z badań laboratoryjnych wyniki są na bieżąco 

wprowadzane do dokumentacji otworów. 

Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 5 m ppt. Ochrona wód 

podziemnych i powierzchniowych realizowana jest poprzez:  

− ekrany iłowe: poziomy i pionowy, 

− drenaż, 

− rów korytkowy połączony ze szczelnym zbiornikiem. 

Odcieki z składowiska transportowane są obecnie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków (docelowo przewidziana jest pompownia). Ochrona powietrza następuje poprzez 

bieżące przesypywanie zagęszczonych odpadów gruntem nieaktywnym oraz dezynfekcję 

wapnem palonym.  

Składowisko odpadów jest w całości ogrodzone płotem z płyt betonowych, brama 

wjazdowa po godzinach jest zamykana.  

Po zakończeniu eksploatacji planowany jest leśny kierunek rekultywacji 

składowiska. 

 

Odpady składowane na składowisku 

Na składowisku można składować odpady podane w tabeli 20 oraz odpady ze sobą 

wymieszane. 
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Tabela 20. Kody i rodzaje odpadów, które można składować na składowisku odpadów 

komunalnych w Krzepicach 

Lp. Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

1. 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach 

2. 19 08 01 Skratki 

3. 19 08 02 Zawartość piaskowników 

4. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

5. 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje 

6. 19 08 99 Inne niewymienione odpady 

7. 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

8. 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

9. 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

10. 20 01 01 Papier i tektura 

11. 20 01 02 Szkło 

12. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

13. 20 01 10 Odzież 

14. 20 01 11 Tekstylia 

15. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

16. 20 01 38 Drewno i inne niż wymienione w 20 01 37 

17. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

18. 20 01 40 Metale 

19. 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

20. 20 01 99 Inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

21. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

22. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

23. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

24. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

25. 20 03 02 Odpady z targowisk 

26. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów 

27. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 66

28. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

29. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

30. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

  

Na składowisku nie wolno gromadzić odpadów niebezpiecznych, 

jak również: 

− substancji stałych i płynnych promieniotwórczych, 

− substancji chemicznych zawierających związki toksyczne (szlamów z galwanizerni, 

odpadów ze szpitali, aptek, przeterminowanych środków ochrony roślin, padłych 

zwierząt itp., 

− osadów płynnych z oczyszczalni i lokalnych szamb, 

− zużytych akumulatorów. 

 

Zasady eksploatacji składowiska 

Składowanie w warstwie I 

Składowanie w tej warstwie następuje w obrębie wału oporowego w dwóch 

podwarstwach. 

− Podwarstwa Ia 

Grubość całkowita podwarstwy Ia wynosi 1,0 m, w tym około 0,9 m odpadów. Ze 

względu na utrudniony dostęp składowanie w kwaterach realizować w kierunku 

wschód-zachód na szerokości całej podwarstwy z bieżącym przesypywaniem wapnem 

i selekcją złomu metali, opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych. Przy obecnej 

ilości odpadów raz na kwartał (w przypadku zwiększonej ilości odpadów okres ten 

należy skrócić) wyrównać powierzchnię składowiska. Zagęszczenie odpadów 

następuje poprzez jednokrotny przejazd spycharką gąsiennicową (w czasie równania 

powierzchni) i samochody dowożące odpady. Po wyrównaniu powierzchni należy 

ułożyć warstwę pośrednią z gruntu o grubości 5 � 10 cm (grunt � materiał 

nieaktywny należy pobrać z wcześniej utworzonego magazynu). 

− Podwarstwa Ib 

Grubość całkowita podwarstwy Ib wynosi 1,5 m w tym około 1,4 m odpadów. 

Składowanie należy przeprowadzić tak jak w warstwie Ia przy czym w pierwszej fazie 

eksploatacji po wyrównaniu powierzchni pierwszej kwatery i jej wstępnej rekultywacji 

należy wykonać wjazd i zjazd połączony z drogą technologiczną. Po wypełnieniu 

przynajmniej trzech kwater wykonać na tym odcinku rekultywację półki o szerokości 

3 �4 m, grubość warstwy z materiału nieaktywnego (grunt) � 0,3 m. 
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Składowanie w warstwie II 

Przy aktualnie stosowanym sprzęcie składowanie prowadzić w kierunku z północy 

na południe. W tym celu w ostatniej fazie eksploatacji warstwy Ib należy wykonać wjazd 

� drogę technologiczną z płyt betonowych. Wielkość kwater, czasookresy przesypywania 

odpadów dostosowane będą do ilości odpadów. W czasie eksploatacji tej warstwy należy 

przewidzieć formowanie skarpy i półki. Pod koniec eksploatacji warstwy II należy 

przewidzieć wjazd dla III warstwy  równoległy do istniejącego. 

 

Składowanie w warstwie III 

 Składowanie następować będzie w kierunku północ-południe przy czym w tej 

warstwie należy prowadzić rekultywację jak w warstwie II. Skarpę warstwy formować z 

zachowaniem półki o szerokości 5 m. W końcowej fazie składowania przystąpić do 

ułożenia górnej warstwy rekultywacyjnej o grubości 0,4 m z jednoczesnym zasileniem 

nawozami i obsianiem mieszanką traw i roślin strączkowych. 

4.5.6. Podsumowanie  

Podstawową metodą postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na 

terenie gminy i miasta Krzepice jest ich składowanie na gminnym wysypisku odpadów. 

Od 1998 r prowadzi się próby wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów, w tym przede 

wszystkim zbioru makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali. Jednak nie przynoszą 

one oczekiwanych rezultatów. Istotnym elementem wdrażania prawidłowego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi jest świadomość ekologiczna mieszkańców. 

Powstające na terenie gminy dzikie wysypiska wskazują na konieczność 

zintensyfikowania działań w kierunku uświadamiania społeczności lokalnej potrzeby 

ochrony środowiska przed odpadami, celowości selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych dla zwiększenia odzysku surowców wtórnych z tych odpadów, a w 

konsekwencji oszczędność objętości eksploatacyjnej gminnego składowiska jak również 

poprawy standardów sanitarnych i estetycznych środowiska, w którym społeczność ta 

żyje. 

System gospodarki odpadami przemysłowymi ulega stopniowej poprawie, 

wynikającej głównie z wprowadzania stosownych uwarunkowań ekonomicznych i 

prawnych. Jednakże w wyniku recesji gospodarczej, a przez to sytuacji ekonomicznej 

zakłady ograniczają się jedynie do działań obowiązkowych i nie inwestują znacznie w 

poprawę gospodarki odpadami. Oszacowanie wytwarzanych w gminie ilości odpadów 

przemysłowych jest trudnym zadaniem, ponieważ nie wszystkie z funkcjonujących 

zakładów składają stosowne informacje dotyczące gospodarki odpadami w zakresie ich 

ilości oraz metod ich zagospodarowywania, czy unieszkodliwiania. Wynika to z braku 
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wiedzy dotyczącej istniejących przepisów prawnych oraz braku odpowiedniej kontroli 

wymuszającej dostosowanie się do określonych norm postępowania 

Istotnym problemem występującym w gminie Krzepice jest mała liczba posesji 

objętych zbiórką odpadów komunalnych, która wynosi około 43% oraz powierzchnia 

pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Należy podjąć działania zmierzające do objęcia 

zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy oraz realizowania programu wymiany, 

pokryć dachowych i instalacji zawierających azbest w miarę możliwości finansowych 

gminy. 

44..66..  GGlleebbyy  

Gleba jest obok powietrza i wody podstawowym składnikiem środowiska 

naturalnego człowieka. Stanowi biologicznie czynną powłokę Ziemi, jest źródłem pokarmu 

dla roślin, a za ich pośrednictwem ludzi i zwierząt. Bierze udział w obiegu podstawowych 

związków biogeochemicznych takich, jak :woda, tlen, azot, siarka, fosfor. Coraz częściej, 

różne czynniki pochodzenia naturalnego i antropogenicznego poprzez zanieczyszczenie i 

skażenie gleb, powodują ich degradację. Stężenie substancji szkodliwych w powietrzu i 

wodzie może ulec zmniejszeniu dzięki procesom mieszania i rozcieńczania, natomiast w 

glebie są one kumulowane i mogą stać się nowymi źródłami zanieczyszczeń. Obniżenie 

jakości i ilości próchnicy w glebach, wzrost kwasowości, zmiany struktury gleb, 

wymywanie kationów zasadowych przyczyniają się do gwałtownego obniżenia zasobności 

i żyzności gleby. Do naturalnych czynników degradujących należą m.in. zmiany 

klimatyczne, erozja wodna i wietrzna. Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego 

istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb ma przemysł i rolnictwo.  

Do najważniejszych źródeł zanieczyszczenia gleb należą:  

- zanieczyszczenia z atmosfery, których źródłem są pojazdy mechaniczne, mogące 

osadzać się na powierzchni gleby i roślin, 

- spalanie paliw kopalnych, 

- emisje pyłów i gazów ze źródeł przemysłowych, 

- składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, 

- górnictwo i hutnictwo rud metali nieżelaznych, 

- nawozy, pestycydy i niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów.  

Najbardziej narażone na zanieczyszczenia są tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych. 

Eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyną przenikania do gleby: tlenków azotu, 

pochodnych węglowodorów, ołowiu, kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z 

udziałem pojazdów transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne 

zagrożenia dla środowiska glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi 

(ropa, benzyna, olej opałowy, smary), kwasami (kwas solny, kwas siarkowy) i innymi. 
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Typy gleb 

Na terenie miasta i gminy Krzepice występują gleby w większości wykształcone w 

materiale czwartorzędowym, zwałowym lub wodnolodowcowym. Mniejszość stanowią 

gleby powstałe ze skał jurajskich: iły, iłołupki. 

Pod względem typologicznym większość gleb należy do typu pseudobielice. Mniejsze 

powierzchnie zajmują gleby brunatne, lokalnie występują czarne ziemie. W dolinach rzek 

gruntów strumieni wykształciły się gleby hydrogeniczne, mady i gleby mułowo-torfowe. 

Pod względem składu mechanicznego większość gleb wytworzonych jest z piasków w 

różnym stopniu zaglinienia tj. od piasków luźnych i słabogliniastych poprzez piaski 

gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz iły. 

 

Użytkowanie gruntów 

Grunty na terenie miasta i gminy użytkowane są głównie na cele rolnicze (77,7% 

powierzchni administracyjnej miasta i 84,2% powierzchni gminy) oraz w bardzo 

niewielkim procencie na cele leśne (ok. 9%). Udział procentowy użytkowania gruntów 

przedstawia tabela 21. Dane uzyskano w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzepicach. 

 
Tabela 21. Powierzchnia według kierunków wykorzystania gruntów (2002 r.) 
      

Grupy użytkowników 

Powierzchnia 
administracyjna gminy 

Gospodarstwa 
indywidualne1 

Pozostała 
powierzchnia 2 

 

 

 

Wyszczególnienie 
 

w ha 
 

udział % w 
pow. ogółem 

 
w ha 

 
udział % w 
pow. gosp. 
indywid. 
ogółem 

 
w ha 

 
udział % w 
pozostałej 

pow.  ogółem

 
Użytki rolne razem 
 

 
6477 

 
82,2 5564

 
87 

 
913 

 
61,5 

- grunty rolne 
 4874 61,8 4360 68 514 34,6 

- sady 
 6 0,07 6 0,09 - - 

- łąki 
 1293 6,41 955 14,9 338 22,8 

- pastwiska trwałe 
 

304 3,9 243 3,7 61 4,1 

 
Lasy i grunty leśne 702 8,9 312 4,9 390 26,2 

 
Pozostałe grunty (pod 
zabudowaniami, podwórzami 
drogi, wody i inne grunty 
użytkowe oraz nieużytki) 

702 8,9 521 8,1 181 12,2 

 
Ogólna powierzchnia 
gruntów 

7881  6397  1484  

1) powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych łącznie z indywidualnymi działkami rolnymi, 
ogrodami działkowymi, wspólnotami i gruntami gminnymi 
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2) Gospodarstwa państwowe (łącznie z gospodarstwami rolnymi Skarbu Państwa), spółdzielnie produkcji 
rolniczej, gospodarstwa spółek sektora publicznego i sektora prywatnego, własności komunalnej oraz 
pozostałe grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych 

 
 
Na terenie gminy znajduje się 1317 gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 

wynoszących 5582 ha. Wielkość gospodarstw kształtuje się następująco: 

od 1-2 ha      � 357 

od 2-5 ha      � 585 

od 5-7 ha      � 147 

od 7-10 ha    � 126 

od 10-12       �  39 

od 12-15       -   31 

pow. 15 ha    -   32 

Ponadto istnieje 1638 nieruchomości o powierzchni do 1 ha. Według danych uzyskanych 

w Urzędzie na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił spadek powierzchni gospodarstw, a 

zwiększyła się liczba nieruchomości do 1 ha. 

 

Na terenie gminy wyróżnia się następujące kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach i 

wartości użytkowej: 

• typ bielicowo-brunatny: 

− kompleks piasków luźnych i piasków słabogliniastych podścielonych piaskiem 

luźnym. Gleby tego kompleksu charakteryzują się słabym wykształceniem 

poziomu próchniczego. Gleby ubogie w składniki pokarmowe dla roślin, 

przeważnie zbyt przepuszczalne. Plony roślin uzależnione są od ilości opadów 

atmosferycznych w okresie wegetacji. Uprawia się na nich żyto, łubin i seradelę. 

Gleby te zaliczone zostały do gleb ornych najsłabszych i słabych VI i V-tej klasy 

bonitacyjnej gruntów ornych. Najwłaściwszym ich użytkowaniem jest zalesienie. 

Największe powierzchniowo obszary tych gleb wystepują w miejscowości Podłęże 

Królewskie i Krzepice. Wchodzą one w skład kompleksu 7�żytni (żytnio 

ziemniaczany) najsłabszy oraz kompleksu 6-żytni (żytnio-ziemniaczany), 

− kompleks piasków słabogliniastych, piasków gliniastych lekkich na podłożu 

gliniastym lub iłowym. Gleby tego kompleksu charakteryzują się nieco lepszym 

wykształceniem poziomu próchniczego. Są to gleby również mało żyzne okresowo 

lub stale za suche. Nadają się pod uprawę żyta, ziemniaków, koniczyny białej i 

seradeli. Zaliczone zostały do gleb średniej jakości (gorsze) oraz klasy 

bonitacyjnej IV-V gruntów ornych i kompleksu 6-żytni (żytnio-ziemniaczany 

słaby), 

− kompleks piasków gliniastych lekkich i mocnych podścielonych gliną lub iłem. 

Gleby wytworzone z piasków gliniastych charakteryzują się korzystniejszymi 
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warunkami dla uprawy roślin okopowych i zbóż. Zaliczone zostały do gleb ornych 

średniej jakości IVa, IVb klasy bonitacyjnej oraz do kompleksu 5-żytni (żytnio-

ziemiaczany) dobry. Większe powierzchnie tych gleb występują w 

miejscowościach: Zajączki I, Zajączki II oraz Starokrzepice. 

− kompleks gleb wytworzonych z glin i iłów. Gleby zaliczone do tego kompleksu, 

jako gleby zwięzłe są trudne w uprawie i na ogół wszystkie wykazują cechy 

wysokiego nawilgocenia. Skład mechaniczny tych gleb to gliny średnie i ciężkie 

oraz iły pylaste. Zostały zaliczone w przewadze do gleb ornych średniej jakości 

IVa klasy bonitacyjnej, fragmentarycznie do gleb średnio dobrych III klasy 

bonitacyjnej i kompleksu 8-zbożowo-pastewny mocny. Gleby tego kompleksu 

przeważają na terenie gminy. Największe obszary tych gleb występują w 

miejscowościach: Dankowice I, Dankowice II, Krzepice, Kuków, Zajączki I, 

Zajączki II. 

 

• czarne ziemie 

Czarne ziemie występują na terenach warunkujących dobry stan nawilgocenia. Na 

terenie gminy czarne ziemie na małych powierzchniach występują w dolinie rzeki 

Paskówki. Pod względem składu mechanicznego czarne ziemie powstały z piasków 

gliniastych, rzadziej utworów zwięźlejszych. Nadają się pod uprawę roślin pastewnych 

i na użytki zielone. Zaliczone zostały do IVb i V-tej klasy bonitacyjnej gruntów ornych 

i kompleksu 9-zbożowo-pastewny słaby. 

 

• gleby hydrogeniczne �torfowe, mułowo-torfowe 

Występują w dolinach rzeki Pyszczki i Liswarty, gdzie występowanie wody w profilu 

glebowym ma charakter stały. Profil glebowy budują utwory organogeniczne o 

różnym podłożu. Gleby te zaliczone zostały do IV klasy bonitacyjnej użytków 

zielonych. 

 

• mady 

Mady występują w dolinie rzeki Liswarty. W większości zbudowane są z namułów 

piaszczystych oraz użytkowane głównie jako trwałe użytki zielone łąki. Zaliczone 

zostały do III-ej, IV-ej i V-ej klasy bonitacyjnej użytków zielonych oraz kompleksu 

2z-użytki zielone i kompleksu 3z-użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

  

Według klas bonitacyjnych udział procentowy w gruntach ornych wynosi: 

Gleby klasy IIIa i b    �     3,2 %  

Gleby klasy IVa         �   20,1 % 

Gleby klasy IVb         �  42,0 % 
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Gleby klasy V            -   25,7 % 

Gleby klasy VI          �    5,7 % 

Gleby klasy VIz         -    2,5 %. 

 

Właściwości fizyko-chemiczne gleb 

W 1997 i 1998 roku zgodnie z założeniami �Programu ochrony gruntów rolnych 

województwa częstochowskiego przed degradacją wynikająca z nadmiernej kwasowości 

gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej� z terenu gminy Krzepice pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Gliwicach pobrali 1999 szt. prób glebowych, które reprezentowały 208 gospodarstw 

rolnych o łącznej powierzchni ok. 2245 ha użytków rolnych. Analizy chemiczne gleb 

polegały na oznaczeniu kwasowości gleb oraz zasobności w magnez, fosfor i potas.  

 

Odczyn gleb 

Wzrost roślin jest warunkowany i kontrolowany wzajemnym oddziaływaniem wielu 

czynników. Jednym z nich jest odczyn gleb. Proces zakwaszenia gleb wiąże się ściśle z 

przemieszczeniem soli i kationów zasadowych z wierzchnich warstw w głąb profilu 

glebowego. Negatywne skutki zakwaszenia są tym groźniejsze dla mikroorganizmów 

glebowych a także dla roślin im bardziej została zachwiana równowaga pierwiastków. Na 

terenie gminy Krzepice przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Poniżej zestawiono 

procentowy zakres odczynu gleb w użytkowanych rolniczo terenach w poszczególnych 

sołectwach gminy Krzepice (tab. 22). 

 

Tabela 22. Odczyn gleb z terenu gminy Krzepice 
 

Odczyn (pH)  
Miejscowość 

Rodzaj użytku 
Bardzo 
kwaśne 

V 

Kwaśne 
IV 

Lekko 
kwaśne 

III 

Obojętne 
II 

Zasadowe 
I 

Krzepice 
     Użytki rolne 

 
42        

 
22 

 
19 

 
17 

 
0 

     w tym użytki zielone 0 100 0 0 0 
Dankowice 
     Użytki rolne 

 
52 

 
38 

 
8 

 
2 

 
0 

    w tym użytki zielone 78 22 0 0 0 
Kuków  
    Użytki rolne 

 
49 

 
37 

 
12 

 
2 

 
0 

    w tym użytki zielone 48 41 8 3 0 
Kuźniczka 
    Użytki rolne 

 
49 

 
31 

 
15 

 
5 

 
0 

   w tym użytki zielone 100 0 0 0 0 
Lutrowskie 
    Użytki rolne 

 
52 

 
29 

 
15 

 
2 

 
2 

   w tym użytki zielone 50 33 17 0 0 
Podłęże Królewskie      
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    Użytki rolne 75 20 2 3 0 
   w tym użytki zielone 71 29 0 0 0 
Starokrzepice 
    Użytki rolne 

 
35 

 
54 

 
11 

 
0 

 
0 

   w tym użytki zielone 34 63 3 0 0 
Zajączki II 
    Użytki rolne 

 
34 

 
52 

 
13 

 
1 

 
0 

   w tym użytki zielone 18 70 12 0 0 
Zajączki I 
    Użytki rolne 

 
33 

 
43 

 
23 

 
1 

 
0 

   w tym użytki zielone 36 50 14 0 0 
Razem 
   Użytki rolne 

 
44 

 
40,5 

 
13,5 

 
2 

 
0 

   w tym użytki zielone 45,5 46 7,5 1 0 
 

W związku z dużym udziałem w analizowanych próbach gleb bardzo kwaśnych i 

kwaśnych, stwierdzono, że około 89% gleb na terenie gminy Krzepice wymaga 

wapnowania. Wapń poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Dzięki 

lepszej strukturze powstają sprzyjające warunki do tworzenia się próchnicy stabilizującej 

koloidy glebowe, co przeciwdziała przemieszczaniu drobnych cząstek w głąb profilu i 

hamuje proces bielicowania i degradacji gleb. W glebach kwaśnych wprowadzenie 

węglanu wapnia wszechstronnie stymuluje działalność heterotroficznych organizmów 

glebowych, dzięki czemu następuje uaktywnienie substancji organicznych i uruchomienie 

azotu. Dzięki stymulowaniu procesów enzymatycznych, wapń sprzyja tworzeniu się 

próchnicy oraz eliminuje związki organiczne pośrednie, które mogą działać toksycznie na 

rośliny wyższe. Należy jednak pamiętać, że nadmiar wapnia może spowodować szereg 

niekorzystnych zjawisk: 

- niedobór żelaza, manganu, miedzi i cynku, 

- spadek przyswajalności fosforu, 

- zakłócenie absorpcji fosforanów przez rośliny, a szczególnie ich metabolizmu w roślinie, 

- ograniczenie pobierania i zużytkowania boru, 

- zbyt raptowne zmiany pH, które mogą być szkodliwe dla roślin. 

 

W tabeli 23 przedstawiono zestawienie potrzeb wapnowania dla poszczególnych sołectw 

w obrębie gminy Krzepice. 

 

Tabela 23. Zestawienie potrzeb wapnowania dla gleb w obrębie gminy Krzepice 
  

Potrzeby wapnowania w % gleb  
Miejscowość 

Rodzaj użytku 
Konieczne 

Vo/IVz 
Potrzebne 
IVo/IIIz 

Wskazane 
IIIo/IIIz 

Ograniczone
IIo 

Zbędne 
I 

Krzepice 
     Użytki rolne 

 
52        

 
12 

 
9 

 
10 

 
17 

     w tym użytki zielone 25 75 0 b.d. 0 
Dankowice      
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     Użytki rolne 62 19 12 6 3 
    w tym użytki zielone 100 0 0 0 0 
Kuków  
    Użytki rolne 

 
74 

 
13 

 
8 

 
3 

 
2 

    w tym użytki zielone 76 14 5 0 5 
Kuźniczka 
    Użytki rolne 

 
69 

 
11 

 
10 

 
5 

 
5 

   w tym użytki zielone 100 0 0 0 0 
Lutrowskie 
    Użytki rolne 

 
67 

 
15 

 
8 

 
4 

 
6 

   w tym użytki zielone 59 25 8 0 0 
Podłęże Królewskie 
    Użytki rolne 

 
91 

 
4 

 
2 

 
0 

 
3 

   w tym użytki zielone 93 7 0 0 0 
Starokrzepice 
    Użytki rolne 

 
63 

 
26 

 
9 

 
2 

 
0 

   w tym użytki zielone 84 13 3 0 0 
Zajączki II 
    Użytki rolne 

 
63 

 
23 

 
11 

 
2 

 
1 

   w tym użytki zielone 59 29 6 0 6 
Zajączki I 
    Użytki rolne 

 
59 

 
29 

 
16 

 
4 

 
2 

   w tym użytki zielone 59 20 9 0 5 
Razem 
   Użytki rolne 

 
66 

 
17,5 

 
8 

 
3,5 

 
2,5 

   w tym użytki zielone 75,5 16,5 4,5 0 3,5 
 

Zawartość w glebach Mg, P, K 

Jednym z ważniejszych elementów decydujących o żyzności gleb jest ich 

zasobność w składniki pokarmowe m.in. fosfor, potas i magnez. Są to pierwiastki 

pełniące bardzo ważne funkcje fizjologiczne i biochemiczne zarówno w samych glebach 

jak i w uprawianych roślinach. Stwierdzono, że zawartość składników pokarmowych 

reprezentowanych przez makroelementy: Mg, P, K w tych glebach była bardzo 

zróżnicowana w poszczególnych sołectwach.  

Poniżej zestawiono procentowy udział magnezu, fosforu i potasu w glebach użytkowanych 

rolniczo w gminie Krzepice (tab. 24). Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, 

największy udział analizowanych pierwiastków mieścił się w przedziałach od niskiego do 

średniego.  

 
 
Tabela 24. Zawartość procentowa wybranych składników pokarmowych w glebach w 

poszczególnych sołectwach gminy Krzepice 

Zawartość procentowa poszczególnych makroskładników  
Bardzo niska 

V 
Niska 

IV 
Średnia 

III 
Wysoka 

II 
Bardzo 
wysoka 

I 

  
Miejscowość 

Rodzaj użytku 

P K Mg P K Mg P K Mg P K Mg P K Mg 

Krzepice 
   Użytki rolne 

3 43 21 16 17 24 45 16 17 7 5 7 29 19 31 
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w tym użytki 
zielone 

50 100 0 0 0 25 50 0 25 0 0 0 0 0 50 

Dankowice 
     Użytki 
rolne 

40 36 12 36 22 15 16 22 18 5 20 22 3 14 33 

w tym użytki 
zielone 

88 70 9 4 4 4 0 4 31 4 17 30 4 0 26 

Kuków  
    Użytki rolne 

29 46 25 32 26 22 22 18 16 8 6 12 9 4 25 

w tym użytki 
zielone 

51 52 17 21 17 18 13 22 9 6 5 14 9 4 42 

Kuźniczka 
    Użytki rolne 

19 33 31 23 34 37 28 21 19 17 8 6 13 8 7 

w tym użytki 
zielone 

50 100 25 50 0 50 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Lutrowskie 
    Użytki rolne 

11 51 50 40 23 50 24 21 6 11 0 5 14 4 5 

w tym użytki 
zielone 

33 83 25 50 0 25 0 0 0 0 0 8 17 17 25 

Podłęże 
Królewskie 
    Użytki rolne 

17 72 41 9 20 34 22 4 11 27 3 3 25 1 11 

w tym użytki 
zielone 

65 79 29 7 14 29 7 0 21 14 0 7 7 7 14 

Starokrzepice 
    Użytki rolne 

3 15 15 11 22 24 24 39 23 28 13 18 34 11 20 

w tym użytki 
zielone 

21 63 13 34 24 13 26 4 34 16 3 16 3 5 24 

Zajączki II 
    Użytki rolne 

13 25 34 21 21 29 29 37 20 22 12 9 15 5 8 

w tym użytki 
zielone 

40 52 24 24 24 28 12 6 24 0 12 18 24 6 6 

Zajączki I 
    Użytki rolne 

11 14 25 30 31 27 30 34 22 15 13 14 14 8 12 

w tym użytki 
zielone 

38 53 25 25 20 45 23 18 23 9 7 2 5 2 5 

Razem 
   Użytki rolne 

18,5 32,5 24 26 25 25 24,5 26 38,5 15 9,5 13,5 16 7 19 

w tym użytki 
zielone 

46 61 18,5 23,5 36,5 24,5 15 13,5 20 8 4 13 7,5 5 24 

 
 

Gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią ponad 90% gleb użytkowanych rolniczo, 

co wskazuje na wyjątkowo duże potrzeby ich wapnowania, zarówno ze względu na 

warunki wzrostu i rozwoju uprawianych roślin, jak i negatywnych skutków niskiej 

pojemności sorpcyjnej gleb. Zgodnie z Uchwałą nr VI/62/2003 Rady Miejskiej w 

Krzepicach z dnia 28 marca 2003 roku przewidziano w roku 2003 wykonanie analiz 

glebowych - monitoring odczynu pH i zawartości Mg w glebie w ramach ochrony gruntów 

rolnych przed degradacja wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb.  

Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt braku analiz dotyczących zawartości w 

glebach gminy metali ciężkich i siarki. Dla większości metali pH gleb poniżej 5,5 sprzyja 
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ich mobilności poprzez wzrost ich stężenia w roztworze glebowym, który przesiąka do 

głębszych warstw gleby. Mogą być łatwo wprowadzane do uprawianych roślin i stać się 

zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Wobec tak dużego udziału gleb kwaśnych monitoring 

gleb na zawartość metali ciężkich jest konieczny, szczególnie w obrębie drogi krajowej. 

44..77..  SSuurroowwccee  mmiinneerraallnnee  

Na terenie miasta i gminy Krzepice występują: 

• surowce krzemionkowe okruchowe, 

• piaski i żwiry rzeczne, 

• iły. 

Eksploatacja złóż surowców mineralnych, głównie piasków, glin i iłów została w 

większości złóż zaniechana w latach 80-tych. Pozostałością po niej są liczne wyrobiska. 

Złoża były bowiem wydobywane okresowo przez właścicieli na ich własne potrzeby: piaski 

do zapraw i wypraw budowlanych, produkcji betonów, iły natomiast do produkcji cegły 

pełnej. 

Z zarejestrowanych 39 wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie miasta i gminy 

Krzepice 27 wyrobisk przewidziano do rekultywacji, natomiast w 12 wyrobiskach 

okresowo czynnych istnieje możliwość dalszej eksploatacji na potrzeby własne lub 

lokalne. Potencjalnym źródłem dewastacji środowiska są dwa udokumentowane, obecnie 

nie eksploatowane złoża surowców mineralnych: 

• kruszywa mineralnego (piaski czwartorzędowe) � Starokrzepice (zasoby 

udokumentowane), 

• surowce ceramiki budowlanej (iły jurajskie) � Dankowice III (zasoby zarejestrowane). 

44..88..  PPrrzzyyrrooddaa  

Zgodnie z podziałem fizjograficznym Gmina Krzepice leży w obrębie dwóch 

mezoregionów fizyczno-geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej, rozciągającej się od 

przełomu Warty w kierunku Wielunia i Obniżenia Liswarty-Prosny, wchodzących w skład 

makroregionu zwanego Wyżyną Woźnico-Wieluńską.  

Wyżyna Wieluńska stanowi część płyty jurajskiej, która w kierunku południowo-

wschodnim tworzy makroregion Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, pozbawiona jest 

jednak jego cech krajobrazowych, ponieważ zbudowana jest częściowo z innych pięter 

jury i zdyslokowana tektonicznie. Wysokości nad poziomem morza dochodzą do 260-300 

m. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych tylko 

miejscami. 

Obniżenie Liswarty-Prosny powstało w mało odpornych skałach dolnej i środkowej 

jury (iłołupki retyko-liasu). Szerokie dno �Obniżenia� położone w części wschodniej 
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obniża się łagodnie w kierunku północno-zachodnim. Obniżenie wykorzystywane jest 

przez górny bieg Liswarty i Prosny. 

Na terenie miasta i gminy Krzepice można wydzielić następujące jednostki 

morfologiczne: 

− wysoczyzna polodowcowa. Zajmuje prawie całą powierzchnię gminy. Rzeźbę obszaru 

stanowi w przewadze niskofalista miejscami płaska mało urozmaicona wysoczyzna o 

spadkach 0-2%, lokalnie 2-5%, zbudowana z utworów lodowcowych i 

wodnolodowcowych, spod których miejscami wychodzą utwory starsze. Kulminacje 

obszaru są często wzgórzami morenowymi lub kemami (np. okolice na północ i 

południe od miejscowości Krzepice). Obszar wysoczyzny opad łagodnie w kierunku 

doliny Liswarty i Paskówki. 

− doliny rzeczne. Doliny rzeczne wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie gminy. Tworzą 

je przede wszystkim rzeki Liswarta, Paskówka, Piskara. Słabiej zaznacza się dolina 

rzeki Pyszczki (Kukówka). Dno doliny Liswarty na terenie gminy przebiega na 

wysokości 210-220 m n.p.m. rzeka Paskówka płynie w nieckowatej dolinie o płaskim 

dnie, w obrębie której można wyróżnić terasę zalewową i wyższą. Pozostałe rzeki są 

słabo wcięte w wysoczyznę, a ich nieckowate dna są często podmokłe i zabagnione. 

 

Stan zasobów przyrody 

 

Świat roślinny 

W tutejszym krajobrazie przyrodniczym główną rolę odgrywa szata roślinna. Z 

kolei w jej obrębie najcenniejszym, choć niedużym powierzchniowo elementem są 

ekosystemy leśne, które sklasyfikowano według odpowiedniej systematyki. 

Głównie siedliskowe typy lasu występujące na terenie gminy to: 

- las świeży,  

- bór świeży. 

 

Występują następujące gatunki rodzime: dominuje sosna zwyczajna (Pinus 

sylvetris), ale z niewielką domieszką modrzewia (Larix), świerka pospolitego (Picea 

abies), jodły (Abies), buka (Fagus), dębu (Quercus), klonu zwyczajnego (Acer 

platanoides), wiązu (Ulmus), klonu jawor (Acer pseudoplatanus), lipy drobnolistnej (Tilia 

cordata), jesiona wyniosłego (Fraxinus excelsior), grabu (Carpinus), brzozy (Betula), 

olchy szarej (Alnus glutinosa), olchy czarnej (Alnus glabra), śliwy (Prunus), czeremchy 

(Padus), osiki (Populus tremula), wierzby białej (Salix alba), wierzby iwy (Salix caprea), 

jarząbu pospolitego (Sorbus aucuparia). Z gatunków obcych występują: sosny - banksa, 

czarna, smołowa, wejmutka, daglezja zielona (Pseudotsuga), dąb czerwony (Q. rubra), 
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orzech (Juglans), grochodrzew (Robinia), topola (Populus), czeremcha amerykańska 

(Padus serotina). 

  

Specyficznymi ekosystemami leśnymi są skwery miejskie, tereny zieleni położone 

głównie przy obiektach sakralnych oraz zadrzewienia cmentarne z gatunkami: dąb, lipa, 

wiąz, sosna, topola, olcha czarna. Nie są one typowymi zbiorowiskami leśnymi, jednak 

odgrywają istotną rolę w zachowaniu równowagi ekologicznej stanowiąc botaniczną 

enklawę w zubożałej gatunkowo strefie zabudowanej. Oprócz terenów leśnych duże 

znaczenie w kształtowaniu szaty roślinnej mają zbiorowiska łąkowe i synantropijne. 

 

W ekosystemach leśnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice występują 

chronione i rzadkie gatunki roślin. Należą do nich m.in.: bagno zwyczajne (Ledum 

pallustre), bluszcz pospolity (Hedera helix), kosaciec (Iris), konwalia majowa (Convallaria 

majalis), dereń biały (Cornus mas), kruszyna pospolita (Frangula alnus). 

 

Świat zwierzęcy 

Pomimo tego, że na terenie gminy ekosystemy leśne zajmują bardzo niewielki 

obszar znajdują tu ostoje oraz pojawia się w trakcie swych wędrówek wiele gatunków 

dzikich zwierząt. Najliczniej reprezentowane są ssaki, ptaki i owady. Należą do nich: 

zające (Lepus), sarny (Capreolus), lisy (Vulpes vulpes), kuny (Martes), dziki (Sus strofa). 

W lasach znajdujących się na terenie gminy Krzepice żyją również zwierzęta rzadkie i 

chronione. W kilku miejscach zabezpieczono kolonie mrówek. Z owadów stwierdzono 

obecność biegaczy (Carabus), tęczników (Calosoma), trzmieli (Bombus), z mięczaków � 

ślimaka winniczka (Helix pomatia). Do płazów występujących na tym terenie należą � 

kumaki (Bombina), ropuchy (Bufo), żaby (Rana), rzekotka drzewna (Hyla arborea), a do 

gadów � jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), padalec zwyczajny (Anquis fragilis), 

zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Viperta berus). Bardzo licznie 

reprezentowany jest świat ptaków: bocian biały (Ciconia ciconia), cierniówka (Sylwia 

communis), czyżyk (Carduelis spinus), drozd śpiewak (Turdus philomelos), dzięcioły 

(Dryocopus), dzwoniec (Carduelis chloris), gawron (Corvus frugilegus), gil (Pyrrhula 

pyrrhula), jastrząb (Accipiter gentilis), jerzyk (Apus apus), kos (Turdus merula), kruk 

(Corvus corax), kukułka (Cuculus canorus), mazurek (Paser montanus), muchołówka 

szara (Ficedula strata), myszołów zwyczajny (Buteo buteo), pokrzewka ogrodowa (Sylwia 

borin), sierpówka (Streptopelia decaocto), sikory (Parus), gołąb siniak (Columba oenas), 

skowronek polny (Alauda arvensis), sójka (Garrulus glandarius), sroka (Pica pica), 

szczygieł (Carduelis carduelis), szpak (Turnus vulgaris), trznadel (Emberiza citrinella), 

wilga (Oriolus oriolus), wrona (Corvus corone cornix), wróbel domowy (Paser 

domesticus), zięba (Fringilla coelebs). Kolejna pod względem liczebności grupa 
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kręgowców to ssaki (w tym głównie gryzonie), z których ochronie podlegają: kret (Talpa 

eurpaea), jeż wschodni (Erinaceus concolor), łasica łaska (Mustella nivalis), ryjówkowate 

(Sorcidae), wiewiórka (Sciurus vulgaris) i nietoperze Chiroptera. Ostatnio zauważono na 

rzece Liswarta obecność bobrów (Castor). 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie miasta i gminy Krzepice ochronie podlegają 2 wiązy szypułkowe w 

miejscowości Kuków (Rozporządzenie nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 

lutego 1996 roku oraz Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 8/99. 

Do obszarów prawnie chronionych zalicza się: 

• teren strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Krzepicach,  

• tereny lasów ochronnych (lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek 

działalności przemysłu oraz lasy wodochronne) zgodnie z zarządzeniem nr 100 MOŚ z 

dn. 23.07 1996 r. w sprawie uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność 

Skarbu Państwa, będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kłobuck, 

• gleby w szczególności: 

− IIIa-IIIb klasy bonitacyjnej gruntów ornych, 

− III klasy bonitacyjnej użytków zielonych, 

− gleby organiczne. 

 

Tereny przyrodnicze nie objęte ochroną prawną 

Na terenie Gminy Krzepice znajdują się następujące obszary cenne przyrodniczo, 

które nie są objęte ochroną prawną: 

• obszary występowania kompleksów glebowych o najwyższej wartości dla produkcji 

rolnej, 

• zadrzewienia śródpolne � w formie pojedynczych kęp; charakterystyczne jest 

występowanie tzw. samosiejek na terenach odłogowych (grunty klasy VI i nieużytki), 

• zieleń łęgowa - w dolinach rzecznych, 

• zadrzewienia przydrożne � w formie alei, przy głównych drogach, 

• obszar występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w utworach 

środkowojurajskich (GZWP Częstochowa W), wskazywanego do wysokiej ochrony wód 

(OWO), 

 

Lasy 

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są zarządzane przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kłobuck, Obręb Parzymiechy. Lasy 
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Państwowe prowadzą gospodarkę leśną według uproszczonego planu urządzenia lasu z 

1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów: 

− zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, 

warunki życia i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą, 

− ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne 

fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na 

zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, 

walory krajobrazowe, potrzeby nauki, 

− ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie 

oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, 

− ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na 

obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, 

− produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców państwowych 

produktów ubocznego użytkowania lasu. 

Powierzchnia lasów państwowych w granicach administracyjnych gminy stanowi tylko 

4,9% całości gruntów. Są one zgrupowane w dwóch większych kompleksach 

znajdujących się w północnej części gminy i należą do leśnictw: Zwierzyniec i 

Parzymiechy. Są to drzewostany pochodzenia sztucznego i częściowo naturalnego o 

nieznanym rodowodzie. Na terenie gminy zewidencjowano 534,0274 ha lasów 

nadzorowanych. 

 

Gmina Krzepice to również teren działania Polskiego Związku Łowieckiego. 

Zgodnie z ustawą zadaniem związku jest planowe gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z 

wymaganiami przyrody i ochrony środowiska, a także zachowanie ginących gatunków 

zwierząt, popularyzacja zasad etyki łowieckiej w społeczeństwie, zwłaszcza wśród 

młodzieży oraz zwalczanie wszelkiego rodzaju kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. 

Mają tu swoje obwody łowieckie następujące Koła Łowieckie: 

− �Ryś�, 

− �Hutnik�. 

 

Zalesianie gruntów prywatnych, głównie gruntów rolnych, jest wspierane finansowo 

zgodnie z Ustawą Ministra Środowiska z 8 czerwca 2001 r. �O przeznaczeniu gruntów do 

zalesiania� (Dz. U. nr 73, poz. 764), zmieniona Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., oraz w 

Rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Mocno eksponowanym celem tego 

wsparcia jest zwiększenie lesistości kraju. Równie ważna jest restrukturyzacja rolnictwa. 

Preferowane są wobec tego zalesienia gruntów rolnych najgorszych klas bonitacyjnych (V 

i VI), gruntów na stokach o nachyleniu powyżej 15%, gruntów zdegradowanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także  
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przewidzianych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rolnicy z gminy Krzepice 

złożyli 29 wniosków, łącznie obejmujących obszar 50,8 ha.  

 

Tereny zieleni miejskiej i osiedlowej 

Tereny zieleni miejskiej odgrywają bardzo istotną rolę. Przede wszystkim 

wpływają korzystnie na zdrowie mieszkańców, a jednocześnie wzbogacają miejski 

krajobraz stanowiąc jego nieodłączny element. Na terenie miasta Krzepice na uwagę 

zasługują: 

- rynek, 

- skwer przy ul. 3-go maja,  

- skwer przy ul. Muznerowskiego, 

- skwer przy ul. Dąbrowskiego. 

Urząd Miasta w Krzepicach przygotował projekt modernizacji rynku z uwzględnieniem 

rozbudowy znajdującej się tam zieleni. 
 

Gmina Krzepice, położona jest w pięknym dorzeczu rzeki Liswarty. Wiele 

ekosystemów zachowuje swój wyjątkowy charakter ze względu na bogactwo zasobów, co 

może skłaniać do uznania ich za obszary wymagające w przyszłości ochrony prawnej. 

Pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe, zarówno w 

świecie roślinnym jak i zwierzęcym. Na uwagę zasługują m.in. zadrzewienia łęgowe w 

dolinach rzek oraz zalew �Łezka� (rys. 7). Gmina dysponuje wolnymi terenami o 

powierzchni 30 ha położonymi nad rzeką Liswartą w obrębie kompleksów leśnych, 

przeznaczonymi pod usługi turystyczne, sport i rekreację. Obszar ten ze względu na 

ciekawe położenie w zakolu rzeki Liswarty i pagórkowate ukształtowanie terenu można 

wykorzystać na rozwój turystyki letniej i zimowej. Skupiska leśne nie mają znacznego 

udziału w zasobach przyrodniczych Gminy Krzepice, okolice te charakteryzują się 

wyjątkowo niską lesistością. Dla Polski wynosi ona około 28%, w skali województwa 

śląskiego jest znacznie wyższa 31,7%, natomiast dla gminy Krzepice osiąga 9%. Zatem 

istotnym zagadnieniem w temacie kształtowania i ochrony zasobów przyrody powinna 

być sprawa zalesiania.  
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Rys 7. Zalew �Łezka� 

 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna w gminie Krzepice realizowana jest głównie w szkołach. 

Niektóre z nich uczestniczą w zajęciach prowadzonych na ścieżce edukacyjnej. Do 

najefektywniejszych form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli i wychowawców 

należą: 

• liczne wycieczki terenowe i krajoznawcze, 

• obserwacje środowiskowe, 

• doświadczenia i eksperymenty, 

• spotkania i wywiady (z rolnikami, pracownikami przetwórstwa owocowo-warzywnego, 

leśnikami), 

• gromadzenie indywidualnych zbiorów przyrodniczych, 

• wystawy pamiątek i zbiorów dzieci, 

• inscenizacje i zabawy tematyczne, 

• samodzielne posługiwanie się materiałami źródłowymi o tematyce przyrodniczej, 

• dbanie o zieleń wokół szkół (trawniki, klomby), 

• dokarmianie ptaków w zimie, 

• konkursy ekologiczne wielozakresowe (wiedzy ekologicznej, plastyczny, literacki, 

piosenki o tematyce ekologicznej) 

Wszystkie szkoły na terenie gminy biorą czynny udział w corocznie organizowanej akcji: 

• �Sprzątnie świata�, 

• �Dzień Ziemi�. 

44..99..  NNaaddzzwwyycczzaajjnnee  zzaaggrroożżeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Mianem �nadzwyczajnych zagrożeń środowiska� (NZŚ) określa się skutki 

zdarzających się losowo awarii technicznych i technologicznych w zakładach stosujących, 
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produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne, awarii podczas transportu 

drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych, klęsk żywiołowych. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą być skutkiem następującego rodzaju 

zdarzeń: 

• awarii i katastrof w zakładach przemysłowych, 

• awarii i katastrof podczas transportu, rozładunku i przeładunku materiałów 

niebezpiecznych i innych, 

• pożarów długotrwałych bądź występujących na rozległych obszarach a także 

towarzyszących awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, 

• katastrof budowli hydrotechnicznych, 

• klęsk żywiołowych: powodzi, huraganów, suszy, trzęsienia ziemi. 

Zdarzenia te mogą spowodować zanieczyszczenia (chemiczne, biologiczne) 

poszczególnych elementów środowiska (wody, gleby, powietrza). 

Na terenie gminy nie istnieją zakłady posiadające czy produkujące materiały 

niebezpieczne, które stwarzałyby potencjalne zagrożenie chemiczno-pożarowe. 

Potencjalne zagrożenie mogą stwarzać stacje benzynowe, stacje dystrybucji gazu oraz 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach (gaz propan-butan). Przez teren miasta i 

gminy Krzepice przebiega droga krajowa (nr 43) Wieluń-Częstochowa (dł.10,7 km) oraz 

droga kolejowa, trasa Herby-Kępno. Drogami i liniami kolejowymi przewożone są znaczne 

ilości niebezpiecznych materiałów chemicznych. W wyniku awarii, zniszczenia cystern, 

zbiorników, butli i innych pojemników może dojść do skażenia środowiska w wyniku 

uwolnienia środków chemicznych. Obszarami najbardziej zagrożonymi są tereny w 

miejscowościach: Dankowice, Kuźniczka, Zajączki, Szarki � wzdłuż linii kolejowej oraz 

miejscowości: Krzepice, Kuźniczka, Zajączki, przez które przebiegają główne drogi 

powiatowe. 

Na pożary lasów narażony jest teren całej gminy, w szczególności sołectwa 

Podłęże Królewskie, Krzepice. Lasy występujące na tych obszarach są zakwalifikowane do 

I kategorii zagrożenia pożarowego. Pożary przestrzenne mogą występować we wszystkich 

sołectwach, szczególnie w ich centralnych rejonach ze względu na zwartą zabudowę. 

Zagrożenia te mogą być potęgowane przez awarie instalacji elektrycznych, gazowych 

oraz materiały łatwopalne składowane w zakładach czy stacjach paliw. 

Potencjalne zagrożenie katastrofą budowli hydrotechnicznych stwarza zbiornik 

małej retencji Łezka w miejscowości Krzepice - Dankowice (pojemność 62000 m3) oraz 

mosty w miejscowościach: Krzepice Kuźniczka i Starokrzepice na rzece Liswarcie. 

 Przez teren gminy płyną rzeki: Liswarta (17 km), Kukówka (8 km), Pankówka (4 

km). Zagrożenie powodziowe występuje w dolinach tych rzek, najbardziej zagrożonymi 

rejonami są tereny nad rzeką Liswartą (szczególnie miejscowość Starokrzepice). 
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Występowanie innych klęsk żywiołowych, np. silnych wiatrów charakteryzuje się w 

dużą przypadkowością, zagrożenie tego typu może wystąpić na terenie całej gminy. 

44..1100..  WWaalloorryy  kkuullttuurroowwee  GGmmiinnyy  KKrrzzeeppiiccee  

Miasto i gmina Krzepice to obszar o ciekawej historii i bogatych tradycjach. 

Najstarsze ślady osadnictwa sięgają epoki kamienia, brązu i żelaza, rozsiane są wzdłuż 

doliny rzeki Liswarty i Pankówki. Od XII wieku przez teren gminy przebiegał trakt 

handlowy łączący Małopolskę z Wielkopolską, dzięki któremu doszło do szybkiego rozwoju 

osadnictwa. Okres ten w zasadniczy sposób wpłynął na obecny kształt sieci osadniczej. 

Krzepice zostały założone jako gród warowny wśród mokradeł rzeki Liswarty w XIII 

wieku. W późniejszym okresie powstał zamek drewniany, przebudowany w połowie XIV 

wieku na  murowany. Wchodził on w skład granicznej linii obronnej wyznaczonej przez 

Kazimierza Wielkiego. W 1357 r. Krzepice uzyskały prawa miejskie, zyskując liczne 

przywileje królewskie, co wpłynęło na szybki rozwój miasta. Zamek stanowił siedzibę 

starostwa niegrodowego. Około 1526 r. zniszczony zamek odbudowano od fundamentów. 

W 1587 roku na krótko znalazł się w rękach arcyksięcia Maksymiliana. Po 1588 r. zamek 

rozbudowano w okazałą rezydencję. W czasie potopu szwedzkiego zamek uległ 

zniszczeniu. W latach 1657-1671 podczas odbudowy przez starostę J. Michałowskiego 

został ufortyfikowany wałami ziemnymi z bastionami. Za panowania Sasów zamek uległ 

zniszczeniu, rozebrany został przez władze pruskie w XIX wieku. Miasto podupadało, 

głównie z powodu zniszczeń wojennych, pożarów i epidemii.  W 1870 r. za uczestnictwo 

w powstaniu przeciwko zaborcy rosyjskiemu odebrano Krzepicom prawa miejskie. 

Ponownie otrzymały je w 1918 r. W 1939 roku Krzepice wcielono do Rzeszy Niemieckiej, 

a po wyzwoleniu wróciły do powiatu częstochowskiego. Obecnie w wyniku reformy 

administracyjnej kraju znalazły się w powiecie kłobuckim województwa śląskiego. 

Na terenie miasta i gminy Krzepice występują liczne obiekty o charakterze 

zabytkowym. Dobrze zachowanym zabytkiem wpisanym w historię krzepickiej ziemi jest 

jednonawowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła(rys. 8), 

ufundowany przez Kazimierza Wielkiego oraz zabudowania klasztorne po kanonikach 

regularnych i liczne kapliczki. Kościół powstał w okresie największego rozkwitu stylu 

gotyckiego. O gotyckim charakterze obiektu świadczą ceglane mury wsparte szkorpami, 

dwa portale i ostrołukowe okna. Na obecny wygląd i wyposażenie kościoła miały wpływ 

różne style i kolejne przebudowy. Wśród wielu cennych dzieł sztuki i przedmiotów 

wpisanych do katalogu zabytków można wyróżnić: pacyfikał z 1577 roku, XVII- wieczny 

krucyfiks, cudowny obraz matki Bożej Różańcowej z 1736 roku, monstrancja 1750 r.  
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Rys. 8. Kościół św. Jakuba Apostoła w Krzepicach 

 

Pozostałością po społeczności żydowskiej są ruiny synagogi nad Liswartą (rys. 9a) 

i cmentarz z unikalnymi kamiennymi i żeliwnymi macewami (zachowanych 300 

nagrobków, rys. 9b). 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 9. Zabytki na terenie gminy Krzepice: a) ruiny synagogi żydowskiej, b) nagrobki na 

cmentarzu żydowskim 

 

 Na terenie miasta Krzepice oprócz wcześniej wymienionych obiektów znajdują się 

ponadto: 

- kapliczka, ul. Kazimierza Wielkiego, drew., XIX w., 

- kapliczka, ul. Wieluńska, k.XIX w., 

- dwór, ok.1920 r., 
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- budynki mieszkalne, XIX/XX w.: 

• ul. Częstochowska 34, 

• ul. Kazimierza Wielkiego 21, 53, 

• ul. PPR 9, 

• Rynek 1(XVIII/XIX), 3 (1844), 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

• ul. Sienkiewicza 12, 18, 33, 46, 

• ul. Wieluńska 3 (1880). 

 Na terenie gminy w miejscowości Kuków znajdują się: 

- chałupy drewniane, początek XX w., nr 15, 31. 

W Kuźniczce: 

- młyn, 1930 r., 

- chałupy drewniane, pocz. XX w., nr 7, 9, 20, 26, 66, 

- kapliczka, k. XIX w., 

- kapliczka pocz. XX w., 

- prywatne muzeum braci Chmielarskich. 

W Dankowicach II: 

- zagroda drewniana, nr 17, 1896 r., 

- chałupy drewniane, pocz. XX w., nr 9, 23, 28. 

W Dankowicach III: 

- chałupa drewniana, pocz. XX w., nr 11. 

W Lutrowskim: 

- cmentarz żydowski (zachowanych kilkanaście nagrobków) 

W Piaskach: 

- chałupy drewniane, pocz. XX w., nr 10, 12. 

W Podłężu Królewskim 

- kapliczka poł. XIX w., pierwotnie prawosławna. 

W Starokrzepicach: 

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba, 1909-12 r., 

- kapliczka, XIX/XX w., 

- chałupy drewniane, pocz. XX w., nr 136, 138, 164, 170, 178, 256, 260. 

W Zajączkach I: 

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Zygmunta, 1924-32 r., 

- kaplica św. Rocha, drewniana, poł. XIX w.. 

W Zajączkach II: 

- chałupa drewniana, pocz. XX w., nr 158. 

 

Zagrożenia i ochrona stanu obiektów zabytkowych 
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Głównymi zagrożeniami walorów kulturowych miasta i gminy Krzepice mogą być: 

przekształcanie obiektów zabytkowych przez wprowadzanie współczesnych elementów 

modernizacyjnych, nadawanie nowych funkcji użytkowych, rezerwowanie terenów 

będących pod ochroną archeologiczną pod obejścia drogowe, realizacja obiektów i form 

architektonicznych niedostosowanych do krajobrazu. 

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, podlegających ochronie 

prawnej, ze względu na ich rangę wymagana jest odpowiednia ich ekspozycja. Na 

obszarze wokół obiektów nie powinno się dopuszczać do realizacji zabudowy. Wszelkie 

prace na tym obszarze: remonty, modernizacje, prace naruszające strukturę budynku lub 

jego elementy wewnętrzne lub zewnętrzne powinny być prowadzone w uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Realizacja wszelkich inwestycji i działań na obszarach archeologicznych, 

wymagających bezwzględnej ochrony, musi być dokonywana pod nadzorem 

archeologiczno-konserwatorskim. 

44..1111..  LLiissttaa  oobbeeccnnyycchh  pprroobblleemmóóww  śśrrooddoowwiisskkoowwyycchh  ww  KKrrzzeeppiiccaacchh  

Aktualne problemy ochrony środowiska w gminie Krzepice związane są z: 

1. Gospodarką wodno-ściekową. 

2. Gospodarką odpadami. 

3. Ograniczeniem niskiej emisji. 

4. Gazyfikacją gminy. 

5. Budową obwodnicy. 

Problemy w zakresie gospodarki wodno�ściekowej związane są z brakiem 

dostatecznie rozwiniętej kanalizacji zarówno na terenie miasta jak i obszarze gminy. 

Budowa sieci kanalizacyjnej wymaga znacznie większych kosztów niż budowa sieci 

wodociągowej. Z tego powodu na terenach o luźnej zabudowie często rezygnuje się z 

budowy sieci kanalizacyjnej. Jednak w przypadku gminy Krzepice na uwagę zasługuje 

fakt, że przewiduje się skanalizowanie całego obszaru gminy. Projekt kanalizacji miasta 

został opracowany i zrealizowany w 60%, natomiast tylko w 35% skanalizowane są 

pozostałe miejscowości gminy. Gmina korzysta z pomocy finansowej w ramach programu 

SAPARD oraz z pożyczek z WFOŚiGW. W chwili obecnej około 40% budynków w 

Krzepicach i około 65% budynków i gospodarstw w pozostałych miejscowościach posiada 

zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię. Zbiorniki te 

powinny być hermetyczne, co zapewniłoby nie przedostawanie się ścieków do wód 

gruntowych. Należy jednak podejrzewać, że większość z tych zbiorników jest nieszczelna. 

Oprócz nieszczelności mogącej wynikać przede wszystkim z wadliwej budowy, 

niewłaściwych materiałów wykorzystanych do budowy, przyczyną zanieczyszczeń wód 

gruntowych może być świadoma działalność mieszkańców polegająca na celowym 
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wypuszczaniu ścieków ze zbiorników do przydrożnych rowów lub na okoliczne pola. 

Niezwykle istotny problem gospodarki wodno-ściekowej stanowi właściwe 

zagospodarowanie osadów ściekowych powstających na oczyszczalniach. Przewidywana 

rozbudowa kanalizacji na terenie miasta i gminy spowoduje powstawanie większej ilości 

osadów. Dodatkowo, coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne w kontekście wejścia 

do Unii mogą powodować dalsze problemy z zagospodarowaniem osadów. Obecnie osady 

ściekowe z terenu gminy wywożone są na miejscowe składowisko odpadów. Jako inny 

sposób zagospodarowania osadów ściekowych z terenu gminy rozpatrywana jest obecnie 

propozycja ich kompostowania z organiczną frakcją odpadów komunalnych. 

Problemy w zakresie gospodarki odpadami obejmują: niewystarczające 

zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz zapewnienie ich odbioru i 

odpowiedniego zagospodarowania, budowy sortowni oraz stacji przeładunkowej odpadów 

na składowisku w Krzepicach, a także pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo�

cementowych (eternit). Zgodnie z odpowiednią ustawą do zadań gminy należy tworzenie 

warunków do selektywnej zbiórki segregacji i składowania odpadów przydatnych do 

wykorzystywania oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i osobami 

podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów. Pierwsze 

działania w kierunku organizowania selektywnej zbiórki zostały podjęte na terenie gminy 

w roku 1998. Przy organizowaniu, tworzeniu tego systemu niezbędne jest również 

kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, co może się okazać zadaniem o 

wiele trudniejszym niż samo zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki. Ponieważ na 

terenie gminy znajduje się składowisko odpadów przewiduje się  budowę stacji 

przeładunkowej oraz rozpatruje się możliwość budowy sortowni odpadów. Jak wcześniej 

wspomniano wyselekcjonowana frakcja organiczna mogłaby być kompostowana z 

osadami ściekowymi. Na terenie miasta i gminy nie ma punktu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych, co może stanowić w pewnych warunkach problem i dlatego jest 

rozpatrywane zorganizowanie takiego punktu. Problemy dotyczące gospodarki odpadami 

obejmują także materiały wykonane z azbestu. Szerokie zastosowanie azbestu powoduje, 

że - często nieświadomie - jesteśmy narażeni na jego pyły, które powodują tzw. 

schorzenia azbestopochodne, przede wszystkim pylicę azbestową, czyli azbestozę, raka 

płuc i międzybłoniaka. Przetwórstwo azbestu i stosowanie wyrobów azbestowych jest 

niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ surowiec ten w stanie suchym łatwo ulega 

rozpyleniu, co jest spowodowane włóknistą budową, a po przedostaniu się do organizmu 

trwale utrzymuje się w płynach ustrojowych. Wyniki dotychczasowych badań świadczą o 

tym, że pył powstający podczas wydobycia i przerobu azbestu, a także podczas 

użytkowania wyrobów zawierających ten minerał, należy do jednego z najbardziej 

szkodliwego zanieczyszczenia powietrza. Produkty azbestowe są kwasoodporne, 

ogniotrwałe, odporne na korozję i charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. 
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Dzięki tym cechom fizyczno-chemicznym minerał ten zaczęto powszechnie stosować w 

przemyśle włókienniczym, maszynowym, okrętowym i wielu innych. Do niedawna azbest 

zawierało (w skali światowej) ponad 3 tysiące wyrobów (niektóre typy kuchenek 

elektrycznych, szczęki hamulcowe, sprzęgła, płyty dachowe (eternit), podkładki pod 

gorące naczynia, cieplarki i suszarki laboratoryjne, wyroby budowlane i tekstylne, z 

azbestu-gumy i mas plastycznych, materiały cierne, izolacyjne i uszczelniające. Pomimo 

szerokiego zastosowania azbestu i jego zalet technologicznych, materiał ten jest bardzo 

niebezpieczny dla zdrowia i może wywoływać choroby nowotworowe. Należy podjąć 

działania mające na celu utylizację materiałów azbestopochodnych. Wszelkie działania 

mające na celu utylizację tych materiałów należy planować ze szczególną rozwagą. 

Działania te powinny być realizowane przez wyspecjalizowane firmy przy zachowaniu 

szczególnych środków bezpieczeństwa. Wiadomo przecież, że płyty eternitowe stanowią 

szczególne zagrożenie przy ich demontażu, kiedy pękają, kruszą się powodując tym 

samym emisję niebezpiecznych substancji do powietrza zagrażając tym samym ludziom. 

Problemy dotyczące powietrza atmosferycznego związane są  z ograniczeniem 

niskiej emisji i emisji komunikacyjnej. Miasto Krzepice to zabudowa jednorodzinna, która 

w zdecydowanej większości wykorzystuje tradycyjny sposób ogrzewania z 

wykorzystaniem węgla jako paliwa. Niewielki procent stanowią jednostki wykorzystujące 

paliwa takie, jak: gaz, olej opałowy lub pompę ciepła. Ograniczenie niskiej emisji można 

uzyskać również poprzez modernizację lub wymianę kotłów na nowoczesne powodujące 

mniejszą emisję zanieczyszczeń gazowych, pomimo zastosowania węgla lub miału. 

Zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej stanowią istotną przyczynę 

pogorszenia stanu powietrza. W niektórych zakładach zastosowano ekologiczne źródła 

ciepła. Jednak w obiektach użyteczności publicznej przeprowadzanie modernizacji 

systemu ogrzewania, termomodernizacji jest trudne ze względów finansowych. W 

związku z tym wszelkie ewentualne inwestycje powinny być poprzedzone analizami 

technicznymi proponowanych rozwiązań w powiązaniu z analiza finansową budżetu gminy 

i jego możliwościami. Dla terenu miasta Krzepice rozpatruje się budowę lokalnych 

ciepłowni, które obsługiwałyby poszczególne osiedla, co w sposób wyraźny ograniczyłoby 

niską emisję. Działaniem ograniczającym zużycie opału może być także wymiana okien. 

Niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym w ograniczeniu niskiej emisji byłoby zrealizowanie 

opracowanej koncepcji gazyfikacji obszaru, do którego należy gmina Krzepice. Problem 

realizacji zamierzonego celu, który dla gminy stanowi jeden z priorytetów, tkwi w zbyt 

małym zapotrzebowaniu na gaz. Problem emisji komunikacyjnej związany jest z drogą 

krajową przebiegającą przez centrum miasta Krzepice, przez jego najstarszą część - 

zabytkowy rynek, który powinien być wyłączony z ruchu ulicznego, tak jak to jest w 

większości miast np. Częstochowa, Gliwice, Kraków oraz przez teren gminy. Jedynym 

racjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie obwodnicy dla miasta, która jest obecnie na 
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etapie opracowania koncepcji. Dla władz gminy doprowadzenie do zrealizowania budowy 

obwodnicy jest działaniem priorytetowym, ściśle związanym z ochroną środowiska, w 

szczególności z ochroną zdrowia mieszkańców Krzepic. Należy jednak podkreślić, że w 

�Programie budowy autostrad i innych dróg krajowych 2002 � 2005� opracowanym przez 

Ministerstwo Infrastruktury, w którym zaplanowane jest również wybudowanie 47 

obwodnic na terenie całego kraju, nie przewidziano do realizacji budowy obwodnicy w 

Krzepicach. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wymienione aktualne problemy ochrony 

środowiska są bardzo istotne i należy podejmować racjonalne działania mające na celu 

ich stopniowe, konsekwentne wyeliminowanie. Warto zaznaczyć, że Gmina Krzepice 

wykazuje dużą inicjatywę w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez 

proponowanie pewnych zamierzeń, opracowanie koncepcji czy stopniową realizację 

pewnych zadań. Pewne problemy wymagać będą rozwiązania na forum międzygminnym 

czy powiatowym. Rozwiązywanie problemów związanych z  azbestem dotyczyć będzie 

również pozostałych gmin powiatu kłobuckiego. Z tego powodu przy problemie 

wymagającym wspólnych działań zasadna wydaje się współpraca z innymi gminami i 

powiatem. Temat sortowni i stacji przeładunkowej odpadów również może być 

konsultowany z innymi gminami w celu ewentualnego przyjmowania odpadów spoza 

gminy. Zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba również wymagają konkretnych 

rozwiązań. Wszystkich wymienionych problemów nie rozwiąże się w krótkim okresie, tym 

bardziej, że dużą rolę w rozwiązaniu tych problemów odgrywać będzie świadomość 

ekologiczna mieszkańców. Należy podejmować więc racjonalne działania, które po 

krótkim okresie przyniosą pozytywne efekty w ograniczaniu negatywnych oddziaływań na 

środowisko, a z czasem ich całkowite wyeliminowanie na terenie gminy. 
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55..  DDŁŁUUGGOOTTEERRMMIINNOOWWAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  OOCCHHRROONNYY  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  DDOO  22001144  RROOKKUU  

55..11..  TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  

 Strategia rozwoju polegać będzie na realizacji celów przedstawionych w rozdz. 1.2 

w następującej kolejności: 

− kontynuacja rozpoczętych działań inwestycyjnych, pozwalających na poprawę stanu 

sanitarnego gminy, 

− podejmowanie nowych zadań według kolejności zapisanej w strategii. 

5.1.1. Polityka społeczna 

Działania podejmowane w tym zakresie powinny być nastawione na: 

− osłonę ludności starszej i najuboższej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej, 

− zorganizowanie instytucjonalnych form pomocy społecznej (np. domów opieki), 

− upowszechnienie edukacji na poziomie średnim w celu wykorzystania istniejących 

obiektów szkolnych i przygotowanie kadry kwalifikowanej dla potrzeb gospodarki 

gminy, 

− urynkowienie gospodarki mieszkaniowej poprzez zbycie mieszkań komunalnych, 

tworzenie rezerw terenów uzbrojonych w obrębie zainwestowania miejskiego, z 

uregulowanym statusem prawnym, 

− ochrona dóbr kultury o wartości ogólnospołecznej w kierunku podniesienia 

atrakcyjności turystycznej miasta i gminy, 

− rozwój baz sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. 

5.1.2. Polityka ochrony środowiska 

Zakres działań obejmuje: 

− konsekwentne likwidowanie źródeł zanieczyszczeń środowiska, także we współpracy 

międzygminnej, 

− tworzenie systemów obszarów chronionych, obejmujących zlewnie Liswarty z 

dopływami, lasy i tereny wskazane do zalesień, obszary występowania złóż surowców 

naturalnych i gleb o najwyższych wartościach dla rolnictwa, 

− ochrona wybranych obszarów przed niekontrolowaną zmianą użytkowania, 

− opracowanie programu małej retencji i jego realizacja. 

5.1.3. Polityka restrukturyzacji gospodarczej 

W zakresie restrukturyzacji gospodarczej w gminie Krzepice wyznaczono następujące 

działania: 
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− preferowanie rozwoju małych przedsiębiorstw, lokalizowanych zgodnie z zasadą 

ekorozwoju, 

− racjonalizacja wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez jej 

wyznaczenie, a następnie inicjowanie restrukturyzacji gospodarki poprzez: 

! zmiany w strukturze agrarnej (duże gospodarstwa farmerskie i małe 

specjalistyczne), 

! wzmocnienie ekonomiczne rolnictwa poprzez rozwój produkcji zdrowej żywności, 

atestowanej, 

− wielofunkcyjny rozwój wsi w celu: 

! tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem lub związanych z obsługą 

rolnictwa, 

! podjęcie działań w celu rozbudowy przemysłu rolno-spożywczego w mieście, 

− promocja agroturystyki wykorzystującej naturalne walory krajobrazowo-przyrodnicze 

ze szczególną ofertą dla Śląska. 

5.1.4. Polityka infrastrukturalna 

− Kontynuacja działań zmierzających do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

porządkowania gospodarki odpadami stałymi, gazyfikacji i telekomunikacji. 

− Wykorzystanie położenia w układzie dróg krajowych, wojewódzkich i możliwości 

istniejących już urządzeń komunalnych do wyznaczenia terenów ofertowych. 

− Realizacja północnej obwodnicy Krzepic, która spełni funkcję tranzytu na drodze 

krajowej nr 489. 

5.1.5. Polityka przestrzenna 

Działania w tym zakresie wynikają z kompetencji samorządu terytorialnego o ład 

przestrzenny, należą do nich: 

− godzenie interesów publicznych chroniących dobro ogólnospołeczne z interesami 

podmiotów gospodarczych i indywidualnych obywateli, 

− konsekwentna realizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego ujętych w 

studium dla miasta i gminy Krzepice, 

−  tworzenie warunków dla rozwoju na terenach ofertowych określonych kierunków 

działalności.
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55..22..  PPoowwiieettrrzzee  aattmmoossffeerryycczznnee  

Celem strategicznym dotyczącym jakości powietrza w wojewódzkim programie 

ochrony środowiska jest polepszenie jego jakości. Szczególną uwagę w przypadku gminy 

Krzepice należy zwrócić na ograniczenie niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej. Jest to 

dla gminy szczególnie ważne, jeżeli w przyszłości określone obszary na terenie gminy 

mają stanowić ciekawe miejsce wypoczynku. Do zadań gminy w zakresie poprawy jakości 

powietrza należeć powinny: 

 

W zakresie ograniczenie emisji z procesów spalania paliw: 

1. Wdrażanie programów uciepłownienia i likwidacji źródeł niskiej emisji. 

2. Wdrażanie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii odnawialnej. 

3. Szersze wdrażanie zamiany wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych 

na kotły nowej generacji, energooszczędne i niskoemisyjne. 

4. Kontynuacja zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne, 

olejowe lub opalane biomasą. 

5. Termomodernizacja budynków. 

6. Budowa sieci gazowej, w tym na obszarach wiejskich, zwłaszcza na terenach 

przewidzianych do rozwoju turystyki.  

 

W zakresie utrzymania na jak najniższym poziomie wielkości emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza: 

1. Formułowanie polityki ruchu ulicznego i transportu (plany cyrkulacji ruchu ulicznego) 

z uwzględnieniem ograniczenia jego uciążliwości. 

2. Wyprowadzanie ruchu tranzytowego (towarowego) z miasta Krzepice poprzez budowę 

obwodnicy. 

3. Tworzenie układu tras rowerowych. 

 

W zakresie opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia 

obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu:  

1. Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu. 

2. Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji. 

3. Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

4. Zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia 

do powietrza. 
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55..33..  HHaałłaass  

Celem strategii długoterminowej Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Śląskiego jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i 

środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.  

 Do zadań przeznaczonych do realizacji należy więc: 

1. Wzmożenie kontroli jednostek gospodarczych w zakresie ich wpływu na poziom 

hałasu w otoczeniu. 

2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem poziomu 

hałasu, zwłaszcza ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych dróg, jak i 

lokalizacji centrów handlowych oraz lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w 

sąsiedztwie już istniejących tras komunikacyjnych. 

3. Opracowanie bądź weryfikacja mapy terenów zagrożenia hałasem w tym drogowym 

na obszar województwa śląskiego. 

4. Rozbudowa systemu monitorowania hałasu drogowego. 

5. Wymianę okien na dźwiękoszczelne, zwłaszcza w pobliżu drogi krajowej i 

nowopowstałej obwodnicy. 

55..44..  ZZaassoobbyy  wwooddnnee  

Definiując długoterminową politykę w zakresie zasobów wodnych uznano, że musi ona 

być zgodna z kierunkami przyjętymi w "II Polityce Ekologicznej Państwa" a także musi 

wynikać z aktualnego stanu zasobów wodnych i zróżnicowania obszarowego w tym 

zakresie. Istotne znaczenie w osiągnięciu celu długoterminowego ma system zarządzania 

gospodarką wodną, a ważnym przedsięwzięciem będzie opracowanie i wdrożenie 

regionalnego planu gospodarki wodno-ściekowej w województwie.  

 

Wody powierzchniowe 

Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, strategiczne kierunki w ramach ochrony 

wód powierzchniowych są następujące: 

− przywrócenie jakości wód powierzchniowych (wg wskaźników fizyko-chemicznych, 

biologicznych i ekologicznych) do stanu wynikającego z planowanego ich użytkowania 

oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi, 

− realizacja budowy zbiorników retencyjnych i małej retencji, 

− zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i 

nieuregulowane cieki wodne, głównie w ramach działań w zakresie poprawy ochrony 

różnorodności biologicznej i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Przedstawiony w rozdziale 4 stan czystości wód powierzchniowych w gminie Krzepice  

skłania do przyspieszenia działań w kierunku ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń 
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komunalnych. Prognozę co do klasowości najważniejszych cieków (2015 r.) przedstawia 

rysunek 10. 

W zakres działań długoterminowych związanych z wodami powierzchniowymi dla 

Miasta i Gminy Krzepice wchodzi:  

1. Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych. 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń rolniczych ze spływów obszarowych do wód 

powierzchniowych. 

3. Udział w Zlewniowym systemie zarządzania gospodarką wodną. 

4. Współpraca międzygminna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. w 

ramach Związku Gminnego). 

5. Pełna (100%) likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miejscowości w 

gminie Krzepice. 

6. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

powierzchniowych z gospodarki komunalnej i ze spływu powierzchniowego 

(ścieki opadowe). 

7. Edukacja ekologiczna nt. prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w 

indywidualnych domostwach. 

8. Budowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

9. Monitoring wód powierzchniowych. 

Strategie 

Problemy związane z gospodarką ściekową związane są z odprowadzaniem 

ścieków i ich oczyszczaniem. Gmina Krzepice charakteryzuje się około 40% stopniem 

skanalizowania. Zatem jej działania będą ukierunkowane na skanalizowanie i 

odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Tam, gdzie odprowadzenie ścieków siecią 

kanalizacyjną jest nieopłacalne, będą budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

bądź ścieki ze zbiorników bezodpływowych będą dowożone na oczyszczalnie. Niezmiernie 

ważnym zagadnieniem jest rzetelna i pełna inwentaryzacja stanu technicznego 

zbiorników bezodpływowych. Często istniejące zbiorniki ze względu na ich zły stan 

techniczny (dot. to zwłaszcza zbiorników eksploatowanych przez kilka lub kilkanaście lat) 

są źródłem zanieczyszczenia środowiska. 

 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 97

 

Rys. 10. Docelowa jakość wód powierzchniowych w województwie śląskim w 2015 roku, 
wg klasyfikacji ogólnej 
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Wody podziemne 

Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, strategicznymi kierunkami działania w 

ochronie wód podziemnych są: 

- przywrócenie jakości wód podziemnych (wg wskaźników fizyko-chemicznych, 

biologicznych i ekologicznych) do stanu wynikającego z planowanego sposobu ich 

użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi, 

- restrukturyzacja poboru wód do celów użytkowych w taki sposób, aby zasoby wód 

podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda do picia i 

surowiec dla przemysłu spożywczego  i niektórych specjalnych działów produkcji 

Zasoby wód podziemnych występujące na terenie gminy Krzepice pozwalają na 

zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców gminy (100% zawodociągowanie), 

ponadto woda pobierana z komunalnego ujęcia wody w Krzepicach dostarczana jest do 

odbiorców w gminie Lipie i  gminie Panki.  

Głównym przejawem degradacji wód podziemnych może być zmniejszanie ich 

zasobów oraz obniżanie zwierciadła na skutek ujmowania wody dla zaspokajania potrzeb 

lokalnych i sąsiednich gmin, a ponadto zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w 

wyniku przemysłowej i miejskiej zabudowy terenu (miasto Krzepice). Degradacja jakości 

wód podziemnych może być związana z działalnością rolniczą, przemysłową i 

nieuregulowana gospodarką ściekową. 

Celem długoterminowym w zakresie gospodarki wodami podziemnymi dla gminy 

Krzepice będzie jakościowa i ilościowa ochrona zasobów wód podziemnych w celu 

zapewnienia ciągłej dostawy dobrej jakości wody do odbiorców. 

 

Strategia realizacji celu: 

Ochrona jakości wód podziemnych na terenie gminy będzie realizowana poprzez: 

1. Uporządkowanie gospodarki-wodno ściekowej. 

2. Objęcie uregulowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy w 

celu zlikwidowania zagrożenia wynikającego z istnienia dzikich wysypisk 

śmieci. 

3. Monitoring lokalny w celu kontroli jakości wody. 

 

Ochrona ilościowa wód podziemnych będzie realizowana poprzez: 

1. Kontrolę i sterowanie wielkością poboru wód z poszczególnych studni aby 

nie dopuścić do przeeksploatowania ujęć wód. 

2. Weryfikację pozwoleń wodno-prawnych. 

3. Monitoring lokalny wód w celu uzyskania dokładnych informacji o ich ilości. 
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55..55..  OOcchhrroonnaa  gglleebb  

Uwarunkowania prawne 

Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości 

użytkowej gruntów określa Ustawa z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.).  

 

Ochrona gruntów rolnych polega na: 

• ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w 

produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, 

• rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 

• zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 

 

Ochrona gruntów leśnych polega na: 

• ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, 

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w 

drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 

• przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej, 

• poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcji. 

 

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych 

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb w Gminie Krzepice, zwłaszcza w ujęciu 

długookresowym, powinno polegać na: 

− zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym 

walorom i klasie bonitacji, 

− lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich 

zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji, 

− zmniejszeniu skali ograniczeń, jakie dla optymalnego wykorzystania biologicznego 

potencjału gleb stwarzają procesy degradacji spowodowanej imisją zanieczyszczeń, 

erozją, nadmierną kwasowością oraz niewłaściwą agrotechniką. 

 

Racjonalne zagospodarowanie gleb zgodnie z ich biologicznym potencjałem i 

klasą bonitacji. 

Strategia realizacji celu 

Zarówno zbyt intensywne jak i niedostateczne użytkowanie gleb może prowadzić 

do ich dewastacji spowodowanych zarówno erozją wietrzną jak i nadmierną chemizacją, 

stąd też zaleca się promowanie racjonalnego zagospodarowania gleb. Na glebach 
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użytkowanych rolniczo można prowadzić uprawy wieloletnich roślin energetycznych lub 

przeznaczyć je pod uprawy ekologiczne. Gleby wyłączone z działalności rolniczej mogą 

zostać zalesione. Ponadto powinny zostać podjęte działania mające na celu ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody, które z kolei mogą zanieczyszczać gleby. 

55..66..  RRoollnniiccttwwoo  ii  rroozzwwóójj  tteerreennóóww  wwiieejjsskkiicchh  

Ogólny cel długoterminowy środowiska dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich 

(do 2015 r.) w ramach "Programu ochrony środowiska" to: 

 

Dostosowanie struktur obszarów wiejskich do warunków integracji z UE z 

uwzględnieniem charakteru regionalnego produkcji rolniczej, minimalizacja 

wpływu gospodarki rolnej na środowisko i rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska obszarów wiejskich. 

 

Kształtowanie ośrodków wiejskich oraz modernizacja sektora rolno-spożywczego - 

to jeden z celów strategicznych rozwoju Gminy Krzepice. Przeobrażenia tego sektora 

stworzą nowe możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych. Nowa strategia rozwoju 

obszarów wiejskich powinna polegać na ich wielofunkcyjnym rozwoju, którego 

podstawowym celem powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno w sferze 

związanej z rolnictwem (usługi, agroturystyka) jak i pozarolniczej (aktywizacja terenów 

wiejskich). Istotne znaczenie będzie miało wprowadzanie instrumentów finansowych i 

prawnych ochrony środowiska w rolnictwie (programy rolno-środowiskowe, inwestycje 

prowadzone na rzecz ochrony środowiska na obszarach wiejskich, zalesienia i 

zadrzewienia obszarów rolniczych, systemy małej retencji). Procesy dostosowawcze 

związane z restrukturyzacją rolnictwa będą częściowo finansowane z funduszy UE. 

Rolnictwo w Gminie Krzepice odgrywa bardzo ważną rolę. Na terenie gminy znajduje się 

1317 gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszących 5582 ha. Istnieje 

konieczność podjęcia stanowczych kroków w kierunku zmiany profilu produkcji rolniczej 

na uprawy specjalistyczne (rośliny energetyczne, uprawy ekologiczne i tradycyjne) oraz 

na wykorzystanie istniejącej infrastruktury i rozwój usług agroturystycznych 

(wykorzystanie stadnin koni, utworzenie stanic rowerowych).  
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Cel długoterminowy: 

Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku upraw specjalistycznych i rozwoju 

agroturystyki z poszanowaniem zasad ochrony środowiska 

 

Strategia realizacji celu 

 

Restrukturyzacja rolnictwa  

W obrębie Gminy Krzepice powinny powstawać: 

• gospodarstwa specjalistyczne, które nie wymagają dużych areałów, 

• silne grupy producenckie. 

 

Zmiana przeznaczenia terenów rolnych 

• zwiększenie udziału produkcji roślin energetycznych. 

• tereny rolne o najniższej klasie bonitacji (nie nadające się do upraw roślin rolniczych 

ani energetycznych) poddawane stopniowo zalesianiu. 

 

55..77..  OOcchhrroonnaa  zzaassoobbóóww  kkooppaalliinn  

Uwarunkowania prawne 

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze. W ustawie tej 

rozstrzygnięto również sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony 

zasobów złóż poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 

Ponadto, ochronę złóż kopalin jako zasobu przyrody zapewnia ustawa z dnia 7 lipca 

1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dla prawidłowego gospodarowania zasobami 

przyrody (tj. między innymi, kopalinami) ustala się w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów, w 

tym zakaz zabudowy. 

Także podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin jest 

uzależnione, przez możliwość odpowiednich zapisów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, od Rady Gminy, która podejmuje uchwały o zmianie 

planu oraz od społeczności lokalnej, która na tym etapie może wnosić uwagi i protesty. 

Cel długoterminowy: 

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie w koordynacji z 
planami rozwoju gminy. 
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Strategia realizacji celu 

Na terenie gminy Krzepice udokumentowano istnienie złóż surowców krzemionkowo- 

okruchowych, piasków i żwirów rzecznych oraz iłów. Ochrona złóż kopalin 

udokumentowanych powinna być realizowana poprzez prowadzenie racjonalnej 

gospodarki zmierzającej do najpełniejszego wykorzystania eksploatowanych złóż z 

równoczesnym przygotowaniem planów rekultywacji terenów wyrobiskowych w kierunku 

wodnym lub leśnym. Władze województwa będą dążyły do objęcia ochroną terenów, na 

których występują zasoby perspektywiczne. Ochrona taka powinna polegać na 

uwzględnieniu tych terenów w gminnych studiach uwarunkowań i planach 

zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających 

zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację 

surowców. 

55..88..  OOcchhrroonnaa  pprrzzyyrrooddyy  

Uwarunkowania prawne 

Regulacje prawne zawarte są w następujących ustawach: 

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r (z późniejszymi zmianami), 

- ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), 

- ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (z późniejszymi zmianami) 

- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Według art. 2. pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. 

(uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 

ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) 

ochrona przyrody ma na celu m.in.: 

− utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

− zachowanie różnorodności biologicznej, 

− zapewnienie ciągłości gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez 

utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu, 

− kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

Obszary chronionego krajobrazu są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody. 

Rozporządzenie to może określać zakazy i ograniczenia przewidziane w art. 36 ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody. Ustalenie OChK powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie 

zagospodarowania przestrzennego. Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody 

charakteryzuje się dosyć wysoką zbieżnością z prawem wspólnotowym. Wśród 

zagadnień, które należy jeszcze rozwiązać należy wymienić: 

− wprowadzenie przepisów reglamentujących obrót międzynarodowy określonymi 

gatunkami roślin i zwierząt, 

− ustanowienie obszarów chronionych, 
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− przejęcie odpowiedniej terminologii i definicji. 

 
Cel długoterminowy: 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i 

siedliskowej) i krajobrazowej 

 

Strategia realizacji celu 

Zgodnie z programem ochrony środowiska woj. śląskiego jednym z celów polityki 

ekologicznej państwa jest utrzymanie na odpowiednim poziomie krajowej różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej oraz zwiększenie powierzchni terenów chronionych do 1/3 

terytorium kraju. Zasady trwałego rozwoju lasów i leśnictwa ujęte są w dokumencie 

�Polityka leśna państwa" przyjętym w 1997 r. przez Radę Ministrów. Ogromną wagę 

przypisano ochronie zasobów przyrodniczych lasów i zwiększeniu ich powierzchni. Planuje 

się objęcie szczególną troską i ograniczenie negatywnych skutków infrastruktury 

przemysłowej i technicznej na biocenozy w dolinach rzek oraz ochronę różnorodności 

biologicznej na obszarach rolniczych. W perspektywie tego Programu przewiduje się 

m.in.: 

− rozwój systemu obszarów chronionych województwa spójnego z systemem krajowym 

oraz założeniami sieci Natura 2000, 

− ochronę i renaturalizację ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem dolin rzecznych, 

− ochronę i renaturalizację ekosystemów w największym stopniu zagrożonych 

degradacją ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk leśnych i wodno - błotnych, 

− opracowywanie i wdrażanie programów ochrony populacji gatunków zwierząt, dla 

których odtworzenia lub utrzymania na odpowiednim poziomie liczebności 

umożliwiającym ich właściwe funkcjonowanie - nie jest wystarczająca ochrona 

siedlisk, a konieczne jest podjęcie działań związanych z ochroną aktywną, 

− podjęcie działań na rzecz uwzględniania w programach ochrony przeciwpowodziowej 

naturalnych zdolności retencyjnych środowiska przyrodniczego ze szczególnym 

uwzględnieniem dolin rzecznych oraz siedlisk wodno-błotnych, torfowisk 

− działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczo - kulturowych województwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem świadomie kształtowanych kompozycji krajobrazowych 

oraz obszarów, których walory przyrodnicze i krajobrazowe wynikają z przeszłej 

gospodarki człowieka. 

Gmina Krzepice charakteryzuje się bardzo niską lesistością wynoszącą tylko 8,9 %. 

Stąd też na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w gminnych planach 

zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy wniosków zalesieniowych oraz wynikających z 

założeń ochronnych dla istniejących i projektowanych innych form ochrony przyrody jak: 
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obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy 

pomniki przyrody.  

 

Gospodarka leśna 

W związku z tym, że lasy na terenie Gminy Krzepice (nadzorowane przez 

Nadleśnictwo Kłobuck) to lasy ochronne głównym celem gospodarki leśnej jest poprawa 

stanu drzewostanów. W porozumieniu z Nadleśnictwem działania Gminy Krzepice będą 

polegać na: 

− zintensyfikowaniu działań w kierunku realizacji Programu Zwiększania Lesistości 

Kraju, 

− uporządkowaniu stanu formalno-prawnego gruntów przewidzianych do zalesień, 

− ograniczeniu dokonywania zmian przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

− powiększaniu powierzchni leśnej z uwzględnieniem zasobów krajobrazowych i 

kulturowych regionu. 

55..99..  GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  

Do zadań długookresowych obejmujących lata 2007-2014 w Krajowym Programie 

Gospodarki Odpadami zaliczono dalszą organizację i doskonalenie ponadlokalnych i 

lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, dalszy rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, kontynuację i intensyfikację akcji szkoleń i podnoszenia 

świadomości społecznej, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikację 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 

niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. 

 

Cel długoterminowy do 2014 roku dla gminy Krzepice to: 

Ustanowienie efektywnej struktury w sektorze gospodarki odpadami 

zapewniającej rozwój systemu gospodarki odpadami wydajnego pod względem 

środowiskowym i ekonomicznym.  

 

Jednym z celów strategicznych w ramach rozwoju gminy jest uporządkowanie i wdrożenie 

systemu gospodarki odpadami, a cel ten będzie realizowany poprzez działania 

ukierunkowane na: 

 

1. Uporządkowanie obrotu odpadami. 

2. Wymiana wszystkich pokryć dachowych z eternitu. 

3. Stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów - wprowadzanie selektywnej 

zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy Krzepice. 
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4. Współdziałanie przy stworzeniu systemu ponadgminnych wysypisk 

komunalnych z pełnym wyposażeniem w instalacje segregacji odpadów. 

5. Rozbudowa składowiska odpadów w Krzepicach, wyposażenie w dodatkowe 

maszyny i urządzenia związane z jego eksploatacją. 

6. Budowa stacji przeładunkowej odpadów na terenie gminy. 

7. Prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej. 

8. Monitoring wytwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych. 

9. Współudział przy stworzeniu powiatowego systemu stacji przeładunkowych 

odpadów i technologicznych instalacji utylizacji odpadów. 

 

Kierunki przewidywane w polityce długoterminowej muszą konsekwentnie służyć 

realizacji podstawowych celów określonych w unijnych dyrektywach i uwzględnionych 

także w polskiej ustawie o odpadach. Są nimi: 

 

− unikanie i minimalizacja produkcji odpadów, 

− recykling, ze wskazaniem na recykling materiałowy przed termicznym, 

− składowanie tylko tych odpadów, które nie nadają się do wtórnego 

zagospodarowania. 

55..1100..  NNaaddzzwwyycczzaajjnnee  zzaaggrroożżeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Akty prawne 

 Przepisy ogólne dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym 

zawarte zostały w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dn.27 kwietnia 2001 r.(Tytuł IV 

Poważne awarie dział I-III). Ustawa ta określa również obowiązki prowadzącego zakład 

stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, a także obowiązki organów 

administracji związane z w/w awarią. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy obejmujący 

zapobieganie i zwalczanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska omówiony jest w 

ustawach o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81/91, poz.351 ze zmianami) i 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.Nr 88/91, poz.400 ze zmianami). 

Zgodnie z zasadami przezorności i prewencji jednym z głównych celów polityki 

ekologicznej państwa jest eliminowanie lub zmniejszenie negatywnych skutków 

dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń, a także doskonalenie 

istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk 

żywiołowych. 
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Strategia osiągnięcia celu 

Najważniejszym elementem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska jest ewidencja potencjalnych źródeł, które mogą spowodować zagrożenia 

tego typu. Istotnym elementem strategii jest opracowanie i aktualizacja planów 

reagowania kryzysowego dla gminy oraz aktualizacja programu informowania 

społeczeństwa o wystąpieniu zagrożenia środowiska i edukacji w tym zakresie, 

obejmującej działania na szczeblu lokalnym. Do strategii należy zaliczyć poszukiwanie 

nowych możliwości współpracy z jednostkami włączonymi w działania na wypadek 

wystąpienia sytuacji kryzysowych (JRCh, Straż Pożarna, Policja, zakłady produkcyjne 

etc.) 

55..1111..  WWaalloorryy  kkuullttuurroowwee  

Akty prawne 

Obowiązek ochrony środowiska kulturowego wynika z przepisów ustawy o 

ochronie dóbr kultury, która ustala nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad 

wszelkimi działaniami w obrębie obiektów zabytkowych lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez 

wszystkich obywateli. Organy rządowe i samorządowe są zobowiązane do zapewnienia 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. Ochronę 

dóbr kultury w zakresie określonym ustawą oraz innymi przepisami sprawują również 

organy jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązkiem wojewodów i organów 

jednostek samorządu terytorialnego jest dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań 

ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków, między innymi w regionalnych i 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w budżetach, w prawie 

miejscowym i przepisach gminnych. Regionalne i miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, uzgadniane są z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w gminach, w których nie zostali powołani 

konserwatorzy zabytków, obowiązany jest wydawać zarządzenia w celu zabezpieczenia 

zabytku w nagłych przypadkach i niezwłocznie zawiadamiać o tym właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi 

rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa. Wójtowie lub burmistrzowie 

(prezydenci miast) są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dóbr kultury nie wpisanych 

do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie ich działania. Bez zezwolenia 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wolno zabytków przerabiać, 

odnawiać, rekonstruować, konserwować, zabudowywać, odbudowywać, zdobić, 

uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać żadnych innych zmian. 
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Celem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz 

społecznie celowe wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych i 

wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły 

trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego 

społeczeństwa. 

Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem za granicę, na zapewnieniu im 

warunków trwałego zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i 

rejestracji oraz na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartych na zasadach 

naukowych. 

 

Cel długoterminowy � ochrona dziedzictwa kulturowego (obiektów chronionych i 

terenów o wysokich walorach kulturowych) miasta i gminy Krzepice oraz poprawa stanu 

tych obiektów, określenie zasad kształtowania zabytkowych układów urbanistycznych 

 

Strategia osiągnięcia celu 

Ochrona walorów kulturowych musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 

Zasady zagospodarowania i ochrony obiektów kultury: 

− obiekty wpisane do rejestru zabytków � bez zezwolenia właściwego konserwatora nie 

wolno zabytków zmieniać, odnawiać, rozkopywać, itp., oraz podejmować prac 

mogących przyczynić się do zeszpecenia otoczenia zabytku nieruchomego lub widoku 

na ten zabytek (w przypadku obiektów dotyczy to działki, na której się znajdują oraz 

działek sąsiadujących) 

− obszary wpisane do rejestru zabytków: 

• zabytkowy układ urbanistyczny � objęcie ochroną zachowanego rozplanowania 

układu urbanistycznego miasta Krzepice wraz z zespołem poklasztornym, 

porządkowanie zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o ustalenia 

�Studium historyczno-konserwatorskiego miasta Krzepice� z respektowaniem 

zasad: zachowania układu  i historycznych linii regulacyjnych ulic, odtwarzanie 

pierwotnej linii regulacyjnej w przypadkach gdy została ona zaburzona, 

eliminowania ruchu tranzytowego przez rynek miasta, konserwacji kamienic 

zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru  - ochrona przed zniszczeniem 

najcenniejszych stanowisk archeologicznych poprzez wprowadzenie zakazu 

zabudowy na ich obszarze, 

• cmentarz żydowski � zachowanie zabytkowych nagrobków i układu cmentarza, 
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− obiekty wskazane do ochrony � ochrona na mocy prawa miejscowego pojedynczych 

obiektów stanowiących dobra kulturowe gminy, 

− obszary wskazane do ochrony: 

• strefa ochrony zabytkowego układu urbanistycznego (zabudowa niska lub 

ograniczona do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym), 

• układ przestrzenny rynku nowokrzepickiego � zachowanie elementów układu 

rynku, utrzymanie linii i wysokości zabudowy, 

• stanowiska archeologiczne, rejony występowania stanowisk oraz tereny 

przypuszczalnego istnienia historycznych punktów osadniczych � ochrona przed 

dewastacją, wszelka działalność inwestycyjna z wyłączeniem prac polowych, 

wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz wykonywania 

wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, 

• zespół dworski w Dankowicach � tereny wskazane do rehabilitacji, prowadzenie 

wszelkich prac na terenie zespołu po uprzednim uzgodnieniu z organem 

właściwym do spraw ochrony zabytków, 

• cmentarz katolicki w Krzepicach - wskazane zachowanie rozplanowania 

wewnętrznego i zieleni, w przypadku poszerzania cmentarza wskazane jest 

zaakcentowanie przebiegu wcześniejszego ogrodzenia, 

• tereny ekspozycji miasta � harmonijne kształtowanie przestrzeni, inwestycje tylko 

o gabarytach nie przysłaniających starego miasta, 

• tereny ochrony krajobrazu otwartego � pozostawienie terenów  stanowiących 

naturalne rozdzielenie obszarów osadniczych Krzepic i Nowokrzepic z akcentem w 

postaci pozostałości dawnego zamku. 
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66..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  KKRRÓÓTTKKOOTTEERRMMIINNOOWWAA  NNAA  LLAATTAA  22000033--22000066  

66..11..  OOcchhrroonnaa  ppoowwiieettrrzzaa  aattmmoossffeerryycczznneeggoo  

Zadaniem krótkoterminowej strategii w zakresie poprawy jakości powietrza dla gminy 

Krzepice jest ograniczenie niskiej emisji z procesów spalania paliw. Zadanie to należy 

realizować poprzez: 

1. Budowanie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej z zakresu ochrony 

powietrza oraz informowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

poprawienia jakości powietrza atmosferycznego. 

2. Modernizacji lub wymiany pieców grzewczych w celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych. 

3. Informowanie mieszkańców i doradztwo w zakresie refundacji kosztów wymiany 

lub modernizacji pieców grzewczych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Termorenowacja i termomodernizacja budynków. 

5. Wdrażanie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii odnawialnej. 

6. Podłączenie obiektów do sieci cieplnej i likwidacji źródeł niskiej emisji. 

7. Opracowanie programów ograniczenia niskiej emisji. 

8. Wyprowadzanie ruchu tranzytowego z miejscowości. 

66..22..  HHaałłaass  

 Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy z przewidywanym wzrostem 

udziału rekreacji ewentualne zagrożenie hałasem może być powodowane przez: 

1. Komunikację drogową. 

2. Sektor usług wykorzystujący maszyny powodujące emisję hałasu. 

  

 W związku z tym do zadań ograniczających wpływ hałasu należy zaliczyć: 

1. Kontrolę jednostek emitujących hałas i egzekwowanie przestrzegania dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku. 

2. Rozpoznanie klimatu akustycznego w wybranych punktach, w których może 

występować zagrożenie hałasem. 

3. Działania dotyczące usprawnienia ruchu drogowego. 

4. Wymianę okien na dźwiękoszczelne, zwłaszcza w pobliżu drogi krajowej.  

5. Wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. 
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66..33..  OOcchhrroonnaa  zzaassoobbóóww  wwooddnnyycchh  

Wody powierzchniowe 

Cele krótkoterminowe: 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

− Rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków. 

Wiążą się z nimi następujące zadania dla gminy: 

1. Kontrola zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych na terenach 

nieskanalizowanych. 

2. Realizacja planu inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej na 

pozostałym terenie gminy Krzepice w miarę posiadanych środków. 

3. Edukacja ekologiczna nt. prawidłowej gospodarki ściekowej w 

indywidualnych domostwach. 

Strategia 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych gminy Krzepice są 

spływy obszarowe z pól i łąk oraz zrzuty ścieków komunalnych. Brak sieci kanalizacyjnej 

w niektórych jeszcze wsiach gminy oraz stan zbiorników bezodpływowych do 

gromadzenia ścieków nie zawsze zgodny z obowiązującym prawem stanowią ważniejsze 

problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej na terenie gminy 

Krzepice. Ponadto brak technicznych rozwiązań w odniesieniu do odprowadzania ścieków 

opadowych ze względu na charakter sieci kanalizacyjnej prowadzi do dalszych 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Dlatego w najbliższych planach należy uwzględnić 

budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, w których jej brak oraz w pozostałych 

ulicach miasta Krzepice oraz opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków opadowych. 

 

Wody podziemne 

Zasoby wód podziemnych w rejonie miasta i gminy Krzpice, nie generują w chwili 

obecnej potrzeby poszukiwania nowych źródeł poboru, niezbędna jest natomiast ochrona 

jakości wód i racjonalizacja wielkości jej zużycia. 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa racjonalizacja zużycia wody w 

gospodarstwach domowych powinna zmierzać przede wszystkim do ograniczenia jej 

marnotrastwa, stosowania wodooszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa 

domowego oraz dalszego rozwoju pomiaru zużycia wody. Konieczne jest również 

ograniczenie strat w systemach rozprowadzania wody. Podstawowymi instrumentami 

stymulującymi racjonalizację zużycia wody powinna być cena usług wodociągowych i 
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kanalizacyjnych odzwierciedlająca realną wartość wody, łącznie z ochroną zasobów 

wodnych. 

 

Cele krótkoterminowe � likwidacja istniejących zagrożeń dla jakości eksploatowanych 

wód podziemnych, racjonalizacja zużycia zasobów wód podziemnych oraz wdrożenie 

programu monitoringu sieci wodociągowej. 

 

Strategia osiągnięcia celu: 

1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w wyniku skanalizowania 

pozostałej części gminy lub wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni 

ścieków (zgodnie z ustawą Prawo wodne do 31.12.2015 r.). 

2. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy. 

3. Lokalizację i eliminowanie dzikich wysypisk odpadów. 

4. Ograniczenie zanieczyszczeń rolniczych. 

5. Przywrócenie dobrej jakości wód powierzchniowych. 

6. Kontrolę ilości i stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb) 

oraz wdrożenie programu monitoringu sieci wodociągowej. 

7. Opracowanie planu postępowania w wypadku katastrofy kolejowej lub 

drogowej w obrębie strefy ochronnej ujęcia, związanej z wylaniem się 

substancji niebezpiecznych, przewidującej szybkie współdziałanie z 

jednostkami ratownictwa specjalistycznego. 

8. Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych. 

66..44..  OOcchhrroonnaa  pprrzzyyrrooddyy    

Cele krótkoterminowe i główne działania do 2006 roku w zakresie ochrony przyrody 

określono dla następujących zagadnień: 

− ochrona istniejącej sieci obszarów chronionych i rozwój systemu obszarów 

chronionych, 

− ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, 

− ochrona lasów. 

Cele sformułowane dla powyższych zagadnień są ukierunkowane na rozwój gminnego 

systemu obszarów chronionych, spójnego z systemem powiatowym, wojewódzkim i 

krajowym oraz z założeniami sieci NATURA 2000 oraz na zwiększenie lesistości państwa i 

restytucję zdegradowanych terenów leśnych. 

Cele krótkoterminowe: 

1. Dążenie do zwiększenia obszarów leśnych na terenie gminy. 
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2. Kontynuowanie waloryzacji przyrodniczej gminy: identyfikacja obszarów 

przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów torfowisk i innych zbiorowisk 

związanych z siedliskami podmokłymi oraz dolin rzek. 

3. Propagowanie wśród mieszkańców i turystów dbałości o tereny chronione. 

4. Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych. 

Strategia 

Zewnętrzny wizerunek gminy jest postrzegany także poprzez obszary cenne 

przyrodniczo. Konieczna jest dbałość o rozwój terenów zielonych oraz o ochronę obiektów 

chronionych. Wiąże się to m.in. z odpowiednim oznakowaniem pomników przyrody. Na 

uwagę zasługują m.in. zadrzewienia łęgowe w dolinie rzeki Liswarta. Odpowiednie 

zagospodarowanie tej części Gminy Krzepice zwiększyłoby szanse rozwoju wielu 

gatunków roślin i zwierząt, który jednocześnie pozostawałby w zgodzie z potrzebami 

wizytujących turystów. Urząd Gminy przygotował projekt modernizacji zieleni miejskiej 

na rynku w Krzepicach. 

66..55..  EEdduukkaaccjjaa  eekkoollooggiicczznnaa  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  

Cele krótkoterminowe i główne działania w zakresie edukacji ekologicznej 

społeczeństwa określono dla następujących zagadnień: 

− wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody, 

− propagowanie na terenie gminy proekologicznych działań i akcji (np. �Sprzątanie 

Świata�). 

Edukacja ekologiczna odbywa się głównie w szkołach. Wszystkie szkoły biorą czynny 

udział w corocznie organizowanej akcji �Sprzątanie Świata� i �Dzień Ziemi�. 

Cele krótkoterminowe: 

1. Edukacja dzieci i młodzieży - rozwój sieci przyrodniczych ścieżek 

dydaktycznych, akcje proekologiczne. 

2. Edukacja dorosłych � propagowane segregacji śmieci, selektywnej zbiórki 

surowców wtórnych. 

Strategia 

Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych 

Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck powstaje dydaktyczna ścieżka ekologiczna. Władze 

Gminy również powinny propagować wyjazdy dzieci ze szkół na tereny objęte ochroną 

(parki narodowe, rezerwaty) . 
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Organizacja corocznej akcji "Sprzątanie świata" 

Najważniejszym działaniem w gospodarce odpadami przemysłowymi jest zapobieganie 

ich powstawaniu. Wszystkie szkoły na terenie gminy biorą udział w tej corocznej akcji. 

Ważną rolę odgrywać będą władze gminy w promowaniu technologii ograniczających 

powstawanie odpadów i ich przeróbkę.  

 

Promowane konkursów ekologicznych w szkołach 

Konkursy o tematyce ekologicznej to jedna z najlepszych form edukacji, szczególnie dla 

dzieci. Współzawodnictwo, chęć zdobycia nagrody (Gmina może być fundatorem) 

dopinguje uczniów do zapoznania się z zasadami ekologii i problemami ochrony 

środowiska. 

 

Kontynuacja współpracy z organizacjami proekologicznymi z terenu 

województwa 

Gmina Krzepice współpracuje z istniejącymi na terenie województwa organizacjami 

proekologicznymi (np. Silesia). Dzięki takiej współpracy można finansować wiele akcji 

proekologicznych (np. wiosenne sadzenie drzew, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły).  

 

Propagowanie segregacji odpadów z gospodarstw domowych 

Segregacja odpadów powstających w gospodarstwach domowych to jedna z 

najważniejszych form ograniczeń odpadów. Władze Gminy powinny przeprowadzić 

spotkania z mieszkańcami promując atrakcyjność segregacji odpadów m.in. ze względów 

finansowych (mniejsza ilość odpadów). 

 

Propagowanie zaprzestania wiosennego wypalania łąk i ugorów 

Wiosenne wypalanie łąk prowadzi do zniszczenia ekosystemów roślinnych, ginie wiele 

zwierząt, często dochodzi do niekontrolowanego przeniesienia ognia na budynki. Ważna 

jest tu rola Gminy w przeprowadzeniu akcji promującej zaprzestania tego procederu. 

66..66..  GGoossppooddaarrkkaa  zzaassoobbaammii  kkooppaalliinn  

Cele krótkoterminowe i główne działania zostały zdefiniowane dla następujących 

zagadnień: 

− zabezpieczenie surowcowe rozwoju gospodarczego woj. śląskiego, 

− ochrona zasobów surowców mineralnych. 

Cele krótkoterminowe: 
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1. Współdziałanie organów administracji publicznej w tworzeniu studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 

uwzględnieniem kopalin i ich ochrony. 

2. Waloryzacja bazy surowcowej gminy. 

 

Strategia 

Prawidłowe gospodarowanie złożami surowców mineralnych wymaga posiadania 

aktualnej i pełnej informacji o nich oraz o ich aktualnych zasobach. Wydawanie koncesji 

na poszukiwanie i eksploatację złóż surowców mineralnych i opłaty eksploatacyjne 

stanowią jedno z podstawowych narzędzi zarządzania złożami surowców. Podstawowym 

celem polityki koncesyjnej jest zapewnienie racjonalnej gospodarki złożami, m.in. 

poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów złoża, w tym także kopalin 

współwystępujących i towarzyszących. Istotne także jest zapewnienie odpowiedniego 

sposobu rekultywacji złóż wyeksploatowanych. 

66..77..  OOcchhrroonnaa  gglleebb  uużżyyttkkoowwaannyycchh  rroollnniicczzoo  

Ochrona gleb użytkowanych rolniczo powinna polegać przede wszystkim na 

ograniczeniu zakresu zagospodarowywania gleb w sposób, który nie odpowiada ich 

przyrodniczym walorom (np. przeznaczanie gruntów ornych na różnego rodzaju 

inwestycje), i zwiększeniu skali przywracania wartości użytkowej glebom, które na skutek 

oddziaływania różnych czynników uległy degradacji oraz ograniczaniu procesu degradacji 

gleb spowodowanej imisją zanieczyszczeń, a także erozją oraz niewłaściwą agrotechniką. 

W horyzoncie krótkookresowym ważne będą m.in. takie działania jak upowszechnianie 

zasad dobrej praktyki rolniczej, ujętych w "Kodeksie dobrej praktyki rolniczej" i 

przestrzeganie przepisów dotyczących zasad racjonalnego stosowania nawozów oraz ich 

przechowywania. 

Cele krótkoterminowe: 

1. Specjalizacja produkcji rolnej. 

2. Badania chemizmu gleb w miejscach szczególnie intensywnych upraw i 

pozyskiwania warzyw i owoców. 

 

Strategia 

Promowanie powstawania gospodarstwa specjalistyczne, które nie wymagają 

dużych areałów - uprawa truskawek, uprawa roślin oleistych (możliwość wykorzystania 

jako biokomponent do paliw), produkcja roślin energetycznych. Ze względu na możliwość 

przekształcenia części upraw na uprawy ekologiczne (wyprodukowane bez chemicznych 
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środków ochrony roślin) konieczna jest analiza chemiczna gleb ze szczególnym 

uwzględnieniem zawartości metali ciężkich. 

 

Monitoring gleb 

Monitoring gleb został utworzony w celu obserwowania zmian jakości gleb pod 

wpływem antropopresji. Na terenie woj. śląskiego monitoring gleb przeprowadza się w 

ramach sieci krajowej i regionalnej. Badania w sieci krajowej prowadzone są przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na 

obszarze woj. śląskiego znajduje się 18 punktów pomiarowych. Pełny pomiar chemizmu 

gleb ornych (wykonywany w sieci krajowej monitoringu) obejmuje: skład 

granulometryczny (% części w mm), próchnicę (%), zawartość CaCO3 (%), pH roztworu 

wodnego, kwasowość hydrolityczną, kwasowość wymienną, zawartość glinu ruchomego, 

suma zasadowości kationów wymiennych, Ca2+ - wymienny, Mg2+ - wymienny, K+ - 

wymienny, Na+ - wymienny, zawartość węgla organicznego, przewodnictwo właściwe 

wyciągu wodnego, całkowita zawartość S, Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, Fe, Mn i radioaktywność. 

Obszar Gminy Krzepice nie jest uwzględniony w ramach badań krajowego monitoringu 

gleb. W ramach sieci regionalnej WIOŚ w 2001 r. kontynuował badania chemizmu gleb 

wzdłuż planowanego przebiegu autostrady A4 pomiędzy węzłami Łany-Sosnica-30 

punktów oraz wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach � 30 

punktów. 

Natomiast w 1997 i 1998 roku zgodnie z założeniami �Programu ochrony gruntów 

rolnych województwa częstochowskiego przed degradacją wynikająca z nadmiernej 

kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej� wykonano następujące analizy gleb: pH, zawartość Mg, P, K. 

Przewidziane jest wykonanie analogicznych analiz w bieżącym roku.  

W ramach monitoringu zaleca się realizować zadanie: 

1. Badania chemizmu gleb w miejscach szczególnie intensywnych upraw i pozyskiwania 

warzyw i owoców. 

66..88..  GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  

Cele krótkoterminowe (2003-2006) zakładają w świetle Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami objęcie wszystkich mieszkańców kraju zbiórką odpadów i 

wyeliminowanie dzięki temu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do 

środowiska czyli zapobieganie powstawaniu tzw �dzikich wysypisk�, składowanie 

pozostałych odpadów na składowisku w pełni zabezpieczonym, podniesienie skuteczności 

selektywnej zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
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budowlanych i niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. Istotne jest ponadto 

podnoszenie świadomości społecznej obywateli. Wymienione cele stanowią podstawę do 

podjęcia odpowiednich działań na terenie Miasta i Gminy Krzepice zmierzających do 

poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 

Cele krótkoterminowe: 

1. Intensyfikacja kampanii informacyjnej nt. działań ograniczających 

wytwarzanie odpadów 

2. Systematyczna kontrola wypełniania przez mieszkańców zobowiązań 

dotyczących gromadzenia odpadów poprzez objęcie wszystkich 

mieszkańców odbiorem odpadów 

3. Bieżąca likwidacja �dzikich składowisk� odpadów 

4. Intensyfikacja wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w gminie 

5. Rozeznanie możliwości zagospodarowania segregowanych odpadów 

6. Wybranie firmy, która będzie prowadziła selektywną zbiórkę odpadów 

7. Rozważenie budowy stacji segregacji odpadów w obrębie wysypiska 

gminnego 

8. Ustanowienie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w 

sektorze odpadów komunalnych 

9. Wypracowanie preferencyjnego modelu przyjmowania odpadów 

segregowanych 

10. Organizowanie corocznej akcji �Sprzątanie świata� 

11. Wprowadzenie zasad tzw �dobrego gospodarowania� w obrębie zakładów 

produkcyjnych 

12. Opracowanie strategii wymiany pokryć dachowych i instalacji 

zawierających azbest 

 

Strategia 

Od kilku lat obserwuje się zwiększoną konsumpcję, co prowadzi do wzrostu ilości 

odpadów komunalnych. Mieszkańcy gminy Krzepice muszą być poinformowani o 

możliwościach zmniejszenia ilości odpadów powstających w gospodarstwach 

indywidualnych. W tym celu powinny być kontynuowane kampanie informacyjne 

ukierunkowane na proekologiczne zachowania konsumentów, np. świadomy wybór 

towarów: butelki szklane zamiast plastikowych, towary bez dodatkowych opakowań, itp. 

Prowadzona na szeroką skalę edukacja ekologiczna powinna umożliwić utrzymanie ilości 

powstających odpadów na dotychczasowym poziomie a nawet ograniczyć ich ilość. 

Dodatkową uciążliwością są "dzikie wysypiska", które pojawiają się ciągle i muszą 

być systematycznie likwidowane. Tak długo, jak one istnieją, niektórzy mieszkańcy będą 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 117

w dalszym ciągu wykorzystywali te miejsca do składowania swoich odpadów. Ponadto 

należy zintensyfikować działania restrykcyjne, polegające na karaniu osób i podmiotów 

gospodarczych nie objętych systemem odbioru odpadów i składających swoje odpady w 

miejscach innych niż wyznaczone do tego celu. 

Składowanie odpadów może mieć miejsce jedynie na składowiskach spełniających 

ściśle określone warunki zabezpieczjące wszystkie komponenty środowiska. Ważnym 

elementem prawidłowej gospodarki odpadami jest właściwa eksploatacja wysypiska w 

Krzepicach, które w sposób pośredni chroni środowisko przed zanieczyszczeniem (np. 

ograniczenie niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza). W przypadku 

zamykanych sektorów należy prowadzić natychmiastową rekultywację oraz 

przygotowywać nowe sektory do eksploatacji ściśle z wymogami ochrony środowiska. 

Jednym z kroków ograniczenia składowanych odpadów powinna być budowa stacji 

segregacji odpadów w obrębie wysypiska.  

Należy podjąć w gminie Krzepice działania zmierzające do realizowania programu 

wymiany zawierających azbest pokryć dachowych i instalacji. Działania te w miarę 

możliwości finansowych gminy powinny zostać rozpoczęte na wczesnym etapie realizacji 

programu.  

66..99..  NNaaddzzwwyycczzaajjnnee  zzaaggrroożżeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Cele krótkoterminowe � zapobieganie Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska i ich 

skutkom 

 

Strategia osiągnięcia celu: 

- weryfikacja listy potencjalnych sprawców NZŚ oraz sytuacji kryzysowych, 

- wykonywanie corocznej aktualizacji planów reagowania kryzysowego dla gminy, 

- prowadzenie szkoleń mieszkańców w zakresie Obrony Cywilnej, na wypadek 

wystąpienia zagrożenia,  

- współpraca z jednostkami straży pożarnej, policji, jednostkami ratownictwa 

specjalistycznego, 

- systematyczna kontrola pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, 

- wyznaczenie optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych (realizacja 

obwodnicy dla miasta Krzepice, która przejmie ruch tranzytowy na drodze krajowej 

nr 43), 

- stworzenie miejsc postoju samochodów przewożących ładunki niebezpieczne w 

obrębie dróg najbardziej obciążonych takim transportem (organizacja parkingu dla 

obsługi ruchu tranzytowego), 

- kontrola techniczna zbiorników małej retencji. 
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66..1100..  WWaalloorryy  kkuullttuurroowwee  

Ochrona walorów kulturowych będzie polegać na odpowiednim postępowaniu z 

zasobami kulturowymi w sposób zapewniający utrzymanie najcenniejszych wartości w 

dobrym stanie technicznym oraz kształtowanie krajobrazu zgodnie z historycznymi 

uwarunkowaniami. W celu zachowania tożsamości regionu i lokalnych tradycji ochroną na 

mocy prawa miejscowego powinny być objęte także obiekty i obszary nie wpisane do 

rejestru zabytków, a posiadające walory kulturowe. Celem wypromowania walorów gminy 

zasadne wydaje się opracowanie folderu, obrazującego walory rekreacyjno-kulturowe 

gminy, gdyż obiekty zabytkowe na terenie gminy stanowią dodatkową atrakcję dla 

turystów odwiedzających region.  

 

Cel krótkoterminowy � ochrona i lepsze wyeksponowanie zabytków znajdujących się 

na terenie gminy w celu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz podniesienia 

atrakcyjności turystycznej miasta. 

 

Strategia osiągnięcia celu: 

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego należy odpowiednio: 

− utrzymywać i eksponować obiekty wpisane do rejestru zabytków zgodnie z  zapisem 

ustawy o ochronie dóbr kultury: 

• układ urbanistyczny Krzepic, 

• zespół poklasztorny (kościół św. Jakuba i plebania) w Krzepicach, 

• ruina bożnicy i cmentarz żydowski, 

• ruiny zamku w Krzepicach, 

• 9 stanowisk  archeologicznych, 

− utrzymywać obiekty architektoniczne oraz cmentarze pozostające w ewidencji dóbr 

kultury w dobrym stanie technicznym, dokonywać koniecznych rozbiórek tylko po 

sporządzeniu dokumentacji rozbiórkowej, 

− pozostawić tereny wskazane do ochrony ze względu na występowanie dóbr kultury w 

ich obrębie lub sąsiedztwie jako terenów otwartych lub dopuszczonych do zmiany 

sposobu użytkowania tylko na określonych warunkach. 

 

W celu harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego należy wykorzystywać do 

projektowania lokalne wzorce budownictwa charakterystyczne dla danej wsi. 

Przeciwdziałać przekształcaniu obiektów zabytkowych przez wprowadzanie współczesnych 

elementów modernizacyjnych, nadawaniu nowych funkcji użytkowych, rezerwowaniu 

terenów będących pod ochroną archeologiczną pod obejścia drogowe, realizacji obiektów 

i form architektonicznych niedostosowanych do krajobrazu. 
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77..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  OOCCHHRROONNĄĄ  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

77..11  SSttrraatteeggiiaa  ssttoossoowwaanniiaa  iinnssttrruummeennttóóww  ppoolliittyykkii  eekkoollooggiicczznneejj    

W celu skutecznej realizacji strategii długoterminowej opisanej w rozdziale 5 

i strategii krótkoterminowej opisanej w rozdziale 6 konieczna jest współpraca między 

wszystkimi podmiotami, które zaangażowane są w sprawy ochrony środowiska, jak 

również właściwe stosowanie różnych instrumentów pomocnych w zarządzaniu tą 

ochroną. Wprowadzenie większości działań środowiskowych, w znacznej mierze zależy od 

umiejętnego stosowania instrumentów polityki ekologicznej oraz współpracy władz gminy 

ze starostą powiatu Kłobuckiego, sąsiednimi gminami, podmiotami gospodarczymi, 

instytucjami finansowymi, czy organizacjami pozarządowymi. 

Obecnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska powinny być realizowane 

przy pomocy trzech rodzajów instrumentów: 

- instrumentów prawnych, 

- instrumentów finansowych, 

- instrumentów społecznych. 

Do instrumentów prawnych należą między innymi: pozwolenia na korzystanie ze 

środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, plan zagospodarowania przestrzennego, 

monitoring jako pomiar stanu środowiska.   

Do instrumentów finansowych zalicza się: opłatę za korzystanie ze środowiska, 

administracyjną karę pieniężną, kredyty i dotacje z funduszy i fundacji ekologicznych. 

Wśród instrumentów społecznych należy wymienić narzędzia dla usprawnienia 

współpracy i budowania partnerstwa. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie 

wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów (np. dokształcanie profesjonalne i 

systemy szkoleń), druga polega na budowaniu powiązań między władzami 

samorządowymi, a społeczeństwem (np. udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez 

systemy konsultacji i debat publicznych oraz kampanie edukacyjne). 

 

Program ochrony środowiska dla gminy Krzepice będzie wdrażany przede 

wszystkim przy wykorzystaniu instrumentów prawnych i finansowych. Duża uwaga 

będzie również zwrócona na instrumenty społeczne. Preferowane będą dobrowolne 

działania podejmowane przez społeczność miejscową przy stymulacyjnej roli władz 

gminy. Możliwości korzystania przez gminę z instrumentów są w ścisłym związku  

z kompetencjami jakie posiadają organy tej jednostki (Rada gminy, Burmistrz). 
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7.1.1. Instrumenty prawne 

Rozpoczęta z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma ustrojowa państwa wprowadziła 

trójstopniowy podział terytorialny: województwo, powiat (także miasto na prawach 

powiatu) oraz gmina (także miejska). Specyficzną pozycję w tej strukturze zajmuje 

gmina, na której, jako najniższym szczeblu zarządzania, spoczywa duża 

odpowiedzialność za rozwój gospodarczy i stworzenie korzystnych warunków życia dla 

mieszkańców. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku do 

zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W 

szczególności zadania te obejmują sprawy dotyczące: 

− ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody oraz gospodarki wodnej, 

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,  

− wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz, 

− lokalnego transportu zbiorowego, 

− ochrony zdrowia, 

− pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

− gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

− edukacji publicznej, 

− kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

− kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

− targowisk i hal targowych, 

− zieleni gminnej i zadrzewień, 

− cmentarzy gminnych, 

− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

− polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej. 

Można zatem stwierdzić, że ustawowy zakres zadań własnych gminy określa 

jednocześnie zakres rzeczowy inwestycji komunalnych.  
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Poniżej przedstawiono niektóre kompetencje i zadania Burmistrza oraz Rady 

gminy w odniesieniu do gminy Krzepice, które wynikają z następujących aktów 

prawnych: 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),  

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. 

zmianami),  

− Ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 z późn. 

zmianami).  

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, 

poz. 415 z późn. zmianami), 

− Ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

nr 132, poz. 622 z późn. zmianami), 

− Ustawy z 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z 

późn. zmianami), 

− Ustawy z 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 77, poz. 335 z 

późn. zmianami). 

7.1.1.1. Kompetencje i zadania Rady Miejskiej 

− uchwalenie programu ochrony środowiska (art.18 ust.1 prawa ochrony 

środowiska), 

− ustanawia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania 

 z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na 

środowisko, uchwała (art.157 ust.1  prawa ochrony środowiska), 

− rozpatrywanie informacji WIOŚ o stanie środowiska na obszarze województwa 

(art.8a  ust.2 ustawy o IOŚ), 

− uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.26 ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym), 

− uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (art.6 ust.6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), 

− ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy (art.4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), 

− podejmowanie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców 

odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie 

(art.17 ust.3 ustawy o odpadach), 

− zaopiniowanie projektu korzystania z wód dorzecza (art.19b ust.3 prawa 

wodnego). 
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7.1.1.2. Kompetencje i zadania Burmistrza 

− sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska (art.17 ust.1 ustawy prawo 

ochrony środowiska), 

− przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (art.162 ust.6  

ustawy prawo ochrony środowiska), 

− nakazanie, w drodze decyzji, osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach 

zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w 

określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku nie zastosowania się do nakazu 

wstrzymania użytkowania takiej instalacji (art.363,  art.368 ust.2  ustawy prawo 

ochrony środowiska), 

− występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia 

przeciw przepisom o ochronie środowiska (art.379 ust.4 ustawy prawo ochrony 

środowiska), 

− ustalenie, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące 

eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 

uzasadnione koniecznością ochrony środowiska (art.154 ust.1 ustawy prawo 

ochrony środowiska), 

− nałożenie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalacje lub użytkownika 

urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości 

emisji wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, 

że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych (art.150 ust.1 ustawy prawo 

ochrony środowiska), 

− uprawnienie do wydania polecenia właściwemu organowi Inspekcji Ochrony 

Środowiska do podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego 

zagrożenia środowiska (art.8a ust.4 ustawy o IOŚ), 

− sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględniające ustalenia strategii rozwoju województwa 

zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (art.6 ust.2 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), 

− sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art.18 

ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), 

− wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.40 ust.3 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), 

− wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub 

obszarze chronionego krajobrazu (art.36a ust.4 ustawy o ochronie przyrody), 
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− zatwierdzenie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach (art.35 

ust.2 ustawy prawo wodne), 

− nakazanie wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem, 

decyzja (art.49 ust.2 ustawy prawo wodne), 

− nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego wód na tym 

gruncie, decyzja (art.50 ustawy prawo wodne), 

− wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody 

(art.52 ustawy prawo wodne), 

− wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na eksploatację urządzeń wodnych, decyzja 

(art. 20 ust. 2 ustawy prawo wodne), 

− prowadzenie działań w zwalczaniu powodzi (art.72-74 ustawy prawo wodne), 

− wydawanie upoważnień do wstępu na cudzy teren w celu dokonania pomiarów, 

badań i wierceń lub innych podobnych czynności, decyzja (art.84 ustawy prawo 

wodne), 

− ustalanie terminu dokonania przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

decyzja (art.101 ustawy prawo wodne), 

− ograniczenie możliwości poboru wody, decyzja (art.105 ustawy prawo wodne), 

− nadzorowanie spółek wodnych (art.117 ust.1 ustawy prawo wodne), 

− rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach (art.36 

ust.3 ustawy prawo wodne), 

− opracowywanie projektu planu gospodarki odpadami (art.14 ust.5 ustawy o 

odpadach), 

− nakazuje, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie  odpadów z miejsc 

nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób 

wykonania tej decyzji (art.43 ustawy o odpadach), 

− wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów 

komunalnych i opieki nad zwierzętami, decyzja (art.7 ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach), 

− nadzorowanie  utrzymania czystości i porządku w gminie (art.5 ust.6 ustawy o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach). 
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7.1.1.3. Pozwolenia i kontrola przestrzegania prawa 

Polski system prawa ochrony środowiska, szeroko korzysta z instrumentów 

nakazowych, przede wszystkim w formie różnych decyzji administracyjnych. Wśród nich 

wyróżnić można pozwolenia ekologiczne, które faktycznie przybierają następujące formy: 

uzgodnienia, decyzje, zezwolenia, pozwolenia, nakazy. 

 

Przedstawione wyżej kompetencje organów gminy w zakresie wydawania decyzji dotyczą 

głównie: 

− ochrony środowiska, 

− odpadów, 

− gospodarki wodnej, 

− zagospodarowania przestrzennego. 

 

Z wszystkich dokumentów planistycznych tylko miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu 

prawa. Wynika z tego, że wszelkie plany, strategie i programy formułowane na 

wszystkich szczeblach podziału kraju, mają szansę realizacji tylko wtedy, gdy znajdują 

odzwierciedlenie w konkretnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku gdy decyzja administracyjna jest sprzeczna z planem zagospodarowania 

przestrzennego traktowana powinna być za nieważną.  

Na szczególną uwagę zasługuje wzmocnienie relacji i wpływu organów 

samorządowych na działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Rada gminy przynajmniej 

raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie 

środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

informuje burmistrza o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego 

terenu. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska burmistrz, może wydać 

właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenie podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. 

7.1.2. Instrumenty finansowe 

Do podstawowych instrumentów finansowych zgodnie z artykułem 272 prawa 

ochrony środowiska należą: 

 

a) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone za: 

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

- pobór wód, 
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- składowanie odpadów; 

b) administracyjna kara pieniężna ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków 

korzystania ze środowiska w zakresie ustalonym przy opłatach za korzystanie ze 

środowiska, a także w kwestii magazynowania odpadów i emitowania hałasu do 

środowiska. 

 

Poza tym do instrumentów tych zaliczamy również kredyty i dotacje z funduszy 

ekologicznych. 

Opłaty i kary zasilają fundusz ochrony środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz 

fundusze powiatowe i gminne ściśle według zdefiniowanych zasad podziału.  

W odniesieniu do gminy Krzepice przychody gminnego funduszu z opłat i kar w 

2002 roku  wyniosły 42.009,00 złotych, a plan na 2003 rok wynosi 46.300,00 złotych. 

Środki z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na  

finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji 

zasady zrównoważonego rozwoju. Środki gminnego funduszu są przeznaczane w gminie 

przede wszystkim na: 

− edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, 

− urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, 

− realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, 

− działania w zakresie rolnictwa oddziałujące na stan gleby. 

− inne działania ustalone przez radę gminy. 

 

Przy realizacji niektórych inwestycji, które są zbyt kosztowne, gmina starała się o 

środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW, Funduszu SAPARD, Fundacji Wspomagania Wsi.  

Kredyty i dotacje  na inwestycje  ekologiczne są ważnym instrumentem 

stymulującym dążenie do zrównoważonego rozwoju. W latach 90-tych XX wieku banki 

bardzo intensywnie włączyły się w działania służące ochronie środowiska. Zaczęły 

traktować zagadnienia ekologiczne jako zadania priorytetowe. Można wyróżnić 

następujące rodzaje kredytów oferowanych przez banki: 

− ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne, 

głównie przez NFOŚiGW, 

− ze środków własnych, zwykle na zasadach komercyjnych. 

W przypadku dotacji jako bezzwrotnej pomocy finansowej możemy mówić o : 

− dotacji bezpośredniej, która może pochodzić z budżetu państwa, z funduszy i 

fundacji ekologicznych oraz z pomocy zagranicznej, 

− dotacji pośredniej w postaci ulg podatkowych czy preferencji kredytowych. 
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Podstawą dla przyznawania dotacji i niskooprocentowanych kredytów powinna być 

realizacja, przez podmioty i jednostki terytorialne idei zrównoważonego rozwoju. Można 

zatem powiedzieć, że niniejszy program stanowi krok w kierunku łatwiejszego dostępu do 

tanich kredytów i dotacji przez gminę.  

7.1.3. Instrumenty społeczne 

7.1.3.1. Współpraca 

Poszczególne jednostki, mając swobodę działania w ramach posiadanych 

kompetencji i zgodnie z obowiązującym prawem, powinny uczestniczyć w realizacji 

programu ochrony środowiska dla gminy Krzepice poprzez ścisłą współpracę i wspólne 

ponoszenie kosztów. Współpraca wielu partnerów włączonych w zagadnienia ochrony 

środowiska jest warunkiem koniecznym, aby ten program mógł sprawnie funkcjonować. 

Partnerskie współdziałanie sąsiadujących ze sobą gmin polegające na wymianie 

informacji, wzajemnych doświadczeń na tematy dotyczące podobnych problemów 

inwestycyjnych może służyć zawsze poprawie jakości działań którejś z danej gminy, a 

zarazem wpływać na lepsze warunki dla całego regionu. Z kolei zawiązywanie 

porozumień międzygminnych ma na celu realizacje większych inwestycji ekologicznych 

obejmujących szerszy obszar, których realizacja jest zbyt kosztowna dla jednej gminy. 

Współpraca jednostek gminnych z organizacjami naukowymi może dostarczać wiedzy na 

temat nowych technologii czy też nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie 

środowiskiem. Dobra współpraca jest zatem postawą z punktu widzenia skutecznego 

działania prowadzącego do realizacji celów ekologicznych. 

 

W kwestii realizacji �Programu ochrony środowiska dla gminy Krzepice� szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

− współpracę gminy z władzami administracyjnymi: władzami Powiatu Kłobuckiego 

oraz sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w 

Katowicach,  

− współpracę z grupami zadaniowymi w celu wdrażania polityki ekologicznej 

określonej w programie, w tym współpracę z grupami reprezentującymi 

mieszkańców gminy w celu uzyskania akceptacji podejmowanych działań oraz 

zaangażowania w nie mieszkańców, 

− współpracę z instytucjami finansowymi (Fundusze Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz SAPARD) w celu 

uzyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć ekologicznych. 
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7.1.3.2. Informacja i edukacja ekologiczna 
 

Informacja stanowi zasób wiedzy potrzebny do określenia celów organizacji i 

zadań służących do ich osiągnięcia, a szczególnie do podejmowania decyzji. Cechą 

charakterystyczną funkcjonującego w dzisiejszych czasach społeczeństwa informacyjnego 

jest to, że informacja zaczęła mieć decydujące znaczenie w jego rozwoju. Stała się ona 

zasobem strategicznym, obok tradycyjnych zasobów takich jak: ziemia, praca i kapitał. 

Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz 

umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem są dzisiaj niezbędne na drodze  

skutecznej edukacji ekologicznej.  

Mieszkańcy gminy są informowani o stanie środowiska w gminie i zagrożeniach w 

postaci Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Krzepice �Wiadomości Ziemi 

Krzepickiej� wydawanym z reguły raz na miesiąc. Dodatkowo na tablicach ogłoszeń są 

rozwieszane plakaty promujące i mobilizujące społeczeństwo do uczestnictwa w akcjach 

takich jak: �Sprzątanie Świata� i �Dzień Ziemi�. Edukacja  ekologiczna to sposób, aby 

przygotować mieszkańców gminy do realizacji zrównoważonego rozwoju. W 

społeczeństwie zaczyna istnieć bowiem coraz większa potrzeba posiadania wiedzy na 

temat środowiska naturalnego i jego ochrony. Władze gminy dostrzegają konieczność 

komunikowania się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach 

inwestycyjnych (np. zbieranie deklaracji na realizacje kanalizacji).  

Edukacja i informacja są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa 

informacja potęguje proces edukacji, a w przypadku osiągnięcia właściwego poziomu 

edukacji przekazywane informacje przynoszą większe efekty. 

Działające w gminie Krzepice szkoły pełnią istotną rolę w edukacji młodzieży. 

Nauczyciele wykorzystują dostępne materiały ekologiczne i przekazują je młodzieży. 

Niektóre z tych szkół realizują program w ramach ścieżki edukacyjnej. Ideą tego 

programu jest nabywanie przez uczniów takiego myślenia o otaczającym ich świecie, 

takich zachowań ekologicznych w życiu codziennym, które pozwolą na kształtowanie 

człowieka z pełną odpowiedzialnością ekologiczną. Do najefektywniejszych form i metod 

pracy stosowanych przez nauczycieli i wychowawców należą: 

- liczne wycieczki terenowe i krajobrazowe, 

- doświadczenia i eksperymenty, 

- spotkania i wywiady (z rolnikami, leśnikami), 

- dbanie o zieleń wokół szkoły, 

- konkursy ekologiczne wielozakresowe. 

Dodatkowo w szkołach odbywają się eko-festyny, których celem jest uwrażliwienie 

mieszkańców gminy na problemy ochrony środowiska i życie w zgodzie z naturą. We 
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wrześniu 2002 roku w jednej ze szkół podstawowych odbył się eko-festyn pod hasłem 

�Ratujmy Naszą Planetę Ziemię�, który propagował tematykę antyśmieciową.   

77..22..  WWssppóółłpprraaccaa  

7.2.1. Władze centralne i wojewódzkie 

Władze centralne są bardzo ważnym organem, który w sposób istotny wpływa na 

sukces Programu Ochrony Środowiska. Na poziomie szczebla centralnego powstają 

bowiem wszystkie uregulowania prawne. Skuteczność �Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Krzepice� zależy w dużej części od spójności kierunków i działań w zakresie 

ochrony środowiska określonych w tym programie przez gminę z zapisami w "Programie 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego". Przygotowując 

ten program wzięto pod uwagę również �Strategie rozwoju powiatu kłobuckiego� oraz 

oczekiwania społeczności lokalnej. Potrzeba współpracy z tymi jednostkami wynika z 

chęci pozyskania funduszy na planowane inwestycje ekologiczne z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

7.2.2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  

Zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska, które zostały określone w 

ustawie i przepisach odrębnych wykonuje w imieniu wojewody Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje zadania przy 

pomocy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Do jego podstawowych zadań 

należy:  

− kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym 

użytkowaniu zasobów przyrody, 

− udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

− kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 

zanieczyszczeniem, 

− udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji, 

− organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, 

prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz 

zachodzących w nim zmian, 

− inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz 

usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego, 

− kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska. 
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Oznacza to naturalną potrzebę współpracy gminy z tą jednostką. Gmina 

współpracuje z WIOŚ w Katowicach w zakresie monitoringu stanu środowiska, wymiany 

informacji i wiedzy. Współpraca ta została zintensyfikowana po oddaniu do użytku 

oczyszczalni ścieków i jest ściśle kontynuowana w wyniku prowadzonych działań 

związanych z budową kanalizacji w gminie. 

7.2.2.1. Monitoring jakości środowiska 

Państwowy monitoring środowiska jest systemem pozyskiwania, gromadzenia, 

przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku. Państwowy Monitoring 

Środowiska jest realizowany w ramach sieci krajowej, regionalnej oraz lokalnych. Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska koordynuje działania w sieci krajowej i regionalnej, 

natomiast sieci lokalne koordynowane są przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony 

Środowiska. Głównym zadaniem sieci krajowej jest śledzenie w skali kraju trendów 

jakości wszystkich komponentów dla potrzeb realizacji odpowiednich programów 

ekologicznych. Sieci regionalne organizowane jako międzywojewódzkie lub wojewódzkie 

mają za zadanie opracowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie lub 

województwie. Sieci lokalne są tworzone dla śledzenia wpływu na środowisko najbardziej 

szkodliwych źródeł. 

 

Monitoring hałasu 

Monitoring hałasu prowadzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tras 

komunikacyjnych wybranych miast.  Dla miast wytypowanych do badań na terenie 

województwa śląskiego (np. Chorzów, Gliwice) przekroczenia hałasu pojawiają się w 

klasie 5 do 10 dB i 10 do 15 dB. Dla gminy Krzepice do zadań w ramach monitoringu 

hałasu należy zaliczyć: 

1. Odpowiednie planowanie i projektowanie dróg. 

2. Bieżące sprawdzanie stanu nawierzchni dróg gminnych, regionalnych i drogi 

krajowej. 

3. Zwracanie szczególnej uwagi w działalności planistycznej na funkcje sąsiadujących 

ze sobą terenów. 

4. Badanie klimatu akustycznego w obrębie drogi krajowej. 

Zadania te powinny być realizowane przez Urząd Gminy Krzepice, przy czym za stan 

nawierzchni dróg i klimat akustyczny odpowiadają odpowiednie instytucje zarządzające 

tymi drogami. 
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Monitoring zanieczyszczeń powietrza 

Teren gminy nie jest uwzględniony w sieci regionalnej i krajowej dla imisji, 

natomiast dla emisji podaje się wartości w odniesieniu do całego powiatu. Ze względu na 

możliwość wystąpienia zwiększonej emisji niskiej i komunikacyjnej w ramach monitoringu 

zaleca się wykonać następujące zadania: 

1. Prowadzenie i uzupełnianie inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 

2. Przeprowadzenie badań imisji powietrza w wytypowanych punktach pomiarowych i 

porach roku. 

Zadanie to powinno być realizowane przez WIOŚ w Katowicach lub Delegaturę WIOŚ 

w Częstochowie. 

 

Monitoring wód powierzchniowych 

 W ramach monitoringu regionalnego na terenie województwa śląskiego 

przeprowadzono w 2001 badania stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Rzeki z 

terenu gminy zalicza się do zlewni Odry. W ramach monitoringu należy wykonać 

następujące zadanie: 

1. Zbieranie i uaktualnianie danych dotyczących stanu zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych zarówno z terenu gminy jak i z punktów pomiarowych na 

wcześniejszych odcinkach Liswarty. 

2. Zbieranie i uaktualnianie danych dotyczących stanu zanieczyszczenia zbiornika 

retencyjnego �Łezka�. 

Zadanie to powinno być realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach na 

podstawie pomiarów wykonanych i opracowanych przez Delegaturę WIOŚ w 

Częstochowie. 

 

Monitoring wód podziemnych 

 Na terenie gminy Krzepice znajdują się dwa punkty monitoringu regionalnego. Typ 

hydrochemiczny wód w punktach monitoringu jest następujący:  

- Krzepice (pkt.Q31) - HCO3-SO4-Ca, 

- Krzepice - Tuczarnia (pkt.J203) � HCO3-Ca. 

Analizę jakości wód w tych punktach prowadzi WIOŚ delegatura w Częstochowie. Wyniki 

analiz są opracowywane i zamieszczane w raportach �Stan środowiska województwa 

śląskiego�. Zestawienie klas jakości wód podziemnych stwierdzonych w punktach sieci 

regionalnej w poziomach wodonośnych na terenie gminy Krzepice w 2001 r. 

przedstawiono w tabeli 25. 
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Tabela 25. Zestawienie klas jakości wód podziemnych stwierdzonych w punktach sieci 

regionalnej w poziomach wodonośnych w 2001 r. 

Nr 

punktu 

Nr 

zbiornika 

Klasa 

jakości 

wody 

Składniki chemiczne 

decydujące o 

przynależności do danej 

klasy jakości 

Składniki chemiczne 

przekraczające wartości 

graniczne dla danej klasy 

jakości 

Q31 Poza Ib PO4, NO2, utl. Fe, mętność, barwa 

J203 325 II  Fe, barwa, mętność 

 

7.2.3. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

W gminach najczęstszymi źródłami środków pozabudżetowych na realizacje zadań 

ekologicznych są gminne i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze te 

tworzą środki uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska i kary za naruszenie norm 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, 

emisji zanieczyszczeń powietrza, składowania odpadów itd. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

uzyskują dodatkowo środki finansowe z tytułu oprocentowania pożyczek udzielanych na 

realizację inwestycji proekologicznych, oprocentowania rachunków i lokat, własnej 

działalności gospodarczej, jak również dobrowolnych wpłat podmiotów gospodarczych. 

Środki funduszy są ściśle wyodrębniane spośród innych środków finansowych i 

przeznaczone na realizację konkretnych zadań ekologicznych.  

Gmina Krzepice korzysta na bieżąco z dofinansowania z funduszy celowych. W 

latach 1993-1994 gmina uzyskała po raz pierwszy pożyczkę na realizację inwestycji 

ekologicznej (budowę składowiska odpadów) w wysokości 12% wartości inwestycji z 

WFOŚiGW, a w latach 1994-1997 na budowę oczyszczalni ścieków i kolektora głównego 

w wysokości 7% wartości inwestycji. Obecnie prowadzona budowa sieci kanalizacyjnej w 

gminie jest również dofinansowywana z WFOŚiGW. 

7.2.4. Inne jednostki finansujące inwestycje ekologiczne 

Fundacje są tworzone na mocy ustawy o fundacjach z 1984 roku i mają na celu 

rozwiązywanie konkretnych problemów. Do najważniejszych z nich działających w Polsce 

w obszarze ochrony środowiska zaliczamy: EkoFundusz, Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi 

Polskiej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Fundacje te są ważnym instrumentem 

inicjowania i kapitalizowania działań zwiększających strumień środków finansowych 

wspierających inwestycje ekologiczne oraz aktywizujących działania proekologiczne w 
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sferze edukacji ekologicznej. Środki jakimi dysponują fundacje są zazwyczaj niewielkie, 

ale mają one duże znaczenie na szczeblu lokalnym, gdyż wspomagają one w sposób 

istotny podejmowane na tym obszarze działania.  

W 1994 roku trzynaście polskich banków komercyjnych podpisało Deklaracje 

Narodów Zjednoczonych �Bankowość a Środowisko� zobowiązując się tym samym do 

prowadzenia polityki wspierającej przedsięwzięcia gospodarcze korzystne dla trwałego i 

zrównoważonego rozwoju. Obecnie w gronie najbardziej popularnych banków mających 

uruchomione specjalne linie kredytowe na przedsięwzięcia ekologiczne mieści się przede 

wszystkim: Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA, BIG Bank Gdański SA, Bank Rozwoju Eksportu 

SA, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. BOŚ SA przy 

udzielaniu pożyczek kieruje się podobnymi kryteriami jak NFOŚiGW. Są to np. 

efektywność ekologiczna zadania i jego zgodność z priorytetami dla polityki ekologicznej 

województwa. Kredyty proekologiczne udzielane są na warunkach preferencyjnych, co 

wyraża się w niższym od komercyjnego oprocentowaniu oraz dogodnych warunkach 

spłaty. Na podstawie zestawień bankowych można stwierdzić, że o wielkości portfela 

kredytowego banku w zakresie kredytów preferencyjnych oraz zasad udzielania kredytów 

proekologicznych i jego dynamice decyduje współpraca w tym wypadku z NFOŚiGW, w 

innych bankach z pozostałymi funduszami ekologicznymi, Bankiem Światowym lub 

Europejski Bankiem Inwestycyjnym.  

7.2.5. Międzynarodowe źródła finansowania projektów w dziedzinie ochrony 
środowiska 

7.2.5.1. Fundusz ISPA 
 

Podstawowym instrumentem zagranicznym finansującym przedsięwzięcia z 

dziedziny ochrony środowiska oraz transportu, w ramach pomocy przedakcesyjnej, jest 

fundusz ISPA. W ramach funduszu ISPA realizować można projekty związane z 

zaopatrzeniem w wodę do picia i jej jakością, oczyszczaniem ścieków, gospodarką 

odpadami oraz poprawą sieci infrastruktury transportowej.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej 1267/99 z dnia 21 czerwca 1999 

roku fundusz ISPA współfinansuje projekty inwestycyjne, które z racji swej wielkości nie 

mogły być zrealizowane w oparciu o dotychczas istniejące fundusze pomocowe UE. 

Projekty potencjalnie dofinansowywane w ramach funduszu ISPA mają być zatem na tyle 

duże, aby miały znaczący wpływ w dziedzinie ochrony środowiska w skali kraju.  

Powinny one spełniać takie kryteria jak: 

− wielkość inwestycji � co najmniej 5 mln euro, 

− podmiot publiczny jako inwestor (gmina). 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 133

Wsparcie UE w ramach ISPA może przyjmować postać bezpośredniej pomocy 

bezzwrotnej, pomocy zwrotnej czy też innych form pomocy. Wysokość wspólnotowej 

pomocy przyznawanej w ramach ISPA może stanowić 75% wartości zaangażowanych 

środków publicznych. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących realizacji projektów o 

zasadniczym znaczeniu dla osiągnięcia celów ISPA Komisja, po konsultacjach z 

Komitetem Zarządzającym ISPA, może podjąć decyzje o zwiększeniu wysokości pomocy 

do 85%. Środków ISPA nie można jednak łączyć z innymi instrumentami 

przedakcesyjnymi. 

 
 7.2.5.2. PHARE 2000 

 

W ostatnich latach bardzo ważną rolę we wspieraniu inwestycji ekologicznych 

stanowiły środki pochodzące z programu PHARE. Rola tego funduszu zagranicznego, 

chociaż stanowiła niewielką część wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska, była 

znacząca, gdyż odgrywała istotną rolę w mobilizowaniu środków krajowych. Na mocy 

decyzji szczytu Berlińskiego, począwszy od roku 2000 zmieniono priorytety programu 

PHARE, dostosowując je do wymagań z akcesją. Powstała zatem �Nowa orientacja PHARE 

2000�. Fundusz PHARE 2000, podobnie jak i inne instrumenty wsparcia 

przedakcesyjnego, nakierowany jest na osiągnięcie spójności instytucjonalnej, 

ekonomicznej i społecznej krajów stowarzyszonych, w tym Polski, z wymogami prawa 

wspólnotowego. Fundusz ten w szczególności współfinansuje w wytypowanych 

województwach inwestycje, które są integralnym i priorytetowym elementem lokalnym, 

ale o zasięgu regionalnym, w tym również przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. 

Regiony prowadzące tego typu inwestycje mogą liczyć od 2000 roku nawet na 

środki w wysokości 50 mln euro. Środki pomocowe z tego funduszu w wysokości 30%, 

przeznaczane są na budowę i wzmacnianie administracji i instytucji w krajach 

kandydujących. 

 

7.2.5.3. SAPARD 
 

Program SAPARD wynika z analizy sytuacji na obszarach wiejskich kraju i w 

sektorze rolno � spożywczym. SAPARD z jednej strony ma wypełniać założenia 

przedstawione w Narodowym Planie Przygotowania do Członkostwa, zaś z drugiej strony 

realizować priorytety Spójnej polityki strukturalnej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

formułującej cele polityki krajowej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa do 2006 roku. 

Formułując strategie programu skupiono się na trzech działaniach niezwykle istotnych z 

punktu widzenia przemian strukturalnych. Jedno z tych działań dotyczy rozwoju i 

poprawy infrastruktury obszarów wiejskich w zakresie zaopatrzenia gospodarstw 

wiejskich w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki 
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odpadami stałymi, budowy dróg gminnych na obszarach wiejskich i zaopatrzenia w 

energie. Beneficjentami pomocy mogą być gminy i związki międzygminne. Wysokość 

pomocy finansowej jest zgodna z ograniczeniami ustalonymi przez Rozporządzenie Rady  

nr 1268/99, a także zgodna z ustawowo określonymi limitami dla środków budżetowych 

przeznaczonych na dotowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i będzie wynosiła do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, przy 

możliwości podwyższenia pomocy finansowej do 75%. 

 

7.2.5.4. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności 
 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej fundusze przedakcesyjne (PHARE, 

SAPARD) zostaną zastąpione przez fundusze strukturalne, a zadania ISPA przejmie 

Fundusz Spójności.  

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej: 

− Europejski Fundusz Socjalny (ESF), który udziela wsparcia na edukacje i rozwój 

zasobów ludzkich, przede wszystkim w celu ograniczenia bezrobocia, 

− Sekcja Orientacji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) 

zajmująca się finansowaniem polityki strukturalnej w rolnictwie, 

− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) dotyczący wyrównywania 

różnic pomiędzy regionami, 

− Finansowy Instrument Wsparcia Rybołówstwa. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego ochrona środowiska czerpać 

będzie najwięcej środków powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze 

rozbieżności w rozwoju regionów. Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji 

w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. Priorytety środowiskowe 

współfinansowane z tego funduszu będą realizowane w ramach dwóch programów 

operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu 

Rozwoju 2004-2006: 

− Sektorowego Programu Operacyjnego �Wzrost Konkurencyjności Gospodarki�, 

− Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Fundusz Spójności  powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej z 

1991 roku, który wszedł w życie w 1993 roku. Początkowo jego realizację zaplanowano 

na lata 1993-1999. Na szczycie w Berlinie działania funduszu przedłużono do 2006 roku. 

Do powstania Funduszu Spójności przyczyniło się głównie przyjęcie do Unii Europejskiej 

Irlandii, Grecji, Hiszpanii oraz Portugalii, czyli państw słabiej rozwiniętych niż 

dotychczasowi członkowie Unii.  

Fundusz Spójności rożni się od funduszy strukturalnych, krajowym a nie 

regionalnym zasięgiem pomocy. Głównym celem strategii Funduszu Spójności jest 
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wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony 

środowiska. Priorytety dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska obejmują: 

− poprawę jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody 

przeznaczonej do spożycia, 

− poprawę jakości powietrza, 

− racjonalizacje gospodarki odpadami, 

− ochronę powierzchni ziemi, 

− zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Odbiorcami pomocy mogą być w tym wypadku samorządy terytorialne czyli gminy 

lub związki gmin oraz przedsiębiorstwa komunalnego. Trzeba jednak pamiętać, ze 

wartość projektu musi wynieść co najmniej 10 milionów euro czyli dwa razy więcej w 

porównaniu z ISPĄ. 

77..33..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  zzaarrzząąddzzaanniiaa  pprrooggrraammeemm  

Władze gminy Krzepice odpowiadają za realizacje programu ochrony środowiska. 

W zawiązku z powyższym powinny wyznaczyć koordynatora wdrażana programu. Role 

taką w imieniu Burmistrza ma pełnić w gminie Inspektor ds. Ochrony Środowiska. 

Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem i Radą Gminy oraz 

przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji tego programu. Dodatkowo 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska odpowiadać będzie za rozeznanie możliwości 

pozyskania środków finansowych koniecznych na realizacje przedsięwzięć. Środki te 

mogą pochodzić z funduszy krajowych lub zagranicznych. Jednocześnie koordynator 

programu odpowiada za przygotowanie odpowiednich wniosków o dofinansowanie. 

Instytucją kontrolującą wdrażanie programu będzie Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach. Wydaje się, że przepływ informacji między jednostką 

kontrolującą stan środowiska, a jednostką realizującą program jest konieczny. Zapewnia 

to właściwy wybór priorytetów działań inwestycyjnych. 

Przyjmuje się, ze opracowany �Program ochrony środowiska dla gminy Krzepice� 

obejmuje lata 2003-2006 w strategii krótkoterminowej i lata 2003�2014 w strategii 

długookresowej. Zakłada się, że strategia krótkoterminowa powinna być weryfikowana co 

2 lata, a strategia długookresowa co 6 lat. Podstawą weryfikacji powinna być 

przeprowadzona co dwa lata ocena realizacji programu. 
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Tabela 26. Harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska dla gminy Krzepice 

   Rok/Opis  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 

Program 
Ochrony 
Środowiska  

                      

Strategia 
długoterminowa 
ochrony 
środowiska  

        x        x 

Strategia 
krótkoterminowa  

 x  x  x  x  x  x 
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88..  KKOOSSZZTTYY  WWDDRRAAŻŻAANNIIAA  PPRROOGGRRAAMMUU  OOCCHHRROONNYY  
ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

88..11..  KKoosszzttyy  wwddrraażżaanniiaa  pprrooggrraammuu  ww  llaattaacchh  22000033  --  22000066  

Na działania dotyczące realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy 

konieczny jest zarezerwowany budżet. Jak wynika z Planu dochodów budżetowych dla 

gminy Krzepice na sam 2003 roku to środki te na działania ekologiczne są ograniczone w 

stosunku do faktycznych potrzeb.  

Tabela  27 przedstawia szacunkowe koszty najistotniejszych działań jakie powinny 

być zrealizowane zgodnie ze strategią krótkoterminową w latach 2003-2006. Wynikają 

one przede wszystkim z zagrożeń ekologicznych jakie występują obecnie w gminie 

Krzepice i stosowania priorytetowości przedsięwzięć. Dokładne szacowanie niektórych 

zagadnień inwestycyjnych jest dość trudne, gdyż wymagają one szczegółowych 

opracowań techniczno-organizacyjnych, których gmina obecnie nie posiada.  

 

Tabela 27. Kalkulacja kosztów (w tys. złotych) działań związanych z wdrażaniem 

�Programu ochrony środowiska dla Krzepic� w latach 2003-2006 

Lp. Zagadnienie Rodzaj działania / inwestycji 2003-2006 

1.  Zarządzanie 
środowiskiem  

Koordynacja wdrażania Programu  

Weryfikacja strategii krótkoterminowej 
(2006r.) w tym współpraca z różnymi 
jednostkami  

 24

10

Razem zarządzanie środowiskiem  34

2.  Ochrona przed 
hałasem  

Rozpoznanie klimatu akustycznego w 
wybranych punktach 

 

Wymiana okien na dźwiękoszczelne 

 

Wprowadzanie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych 
terenów. 

 10

2 000

5

Razem hałas  2 015
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3.  Gospodarka 
odpadami  

Pozostałe (np. likwidacja dzikich 
wysypisk,) 

 

Wymiana pokryć dachowych i instalacji 
zawierających azbest  

 

Akcja zbierania surowców wtórnych 

 10

4 000

12

Razem gospodarka odpadami  4 022

4.  Ochrona 
powietrza 
atmosferycznego  

Inwestycje i działania zmniejszające 
niską emisję 

 

Termorenowacja i termomodernizacja 
budynków 

 

Wdrażanie wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii  

 400

2 000

50

Razem ochrona powietrza atmosferycznego  2 450

5.  Ochrona 
zasobów 
wodnych  

Budowa sieci kanalizacyjne  12 000

Razem ochrona zasobów wodnych  12 000

6.  Ochrona 
przyrody i 
tereny zielone  

Pielęgnacja terenów zielonych,  80

Razem ochrona przyrody i tereny zielone  80

7.  NZŚ / sytuacje 
kryzysowe  

Szkolenia w zakresie obrony cywilnej 
mieszkańców 

20

Razem NZŚ/sytuacje kryzysowe  20

8.  Edukacja 
ekologiczna  

Tworzenie modelu ekologicznego 
społeczeństwa  

100

Razem edukacja ekologiczna  100

RAZEM  20 721

88..22..  SSttrruukkttuurraa  ffiinnaannssoowwaa  

Program ochrony środowiska może sprawnie funkcjonować tylko w oparciu o 

dobrze działający system finansowania. System finansowania przedsięwzięć 

ekologicznych w Polsce jest jednym z głównych narzędzi realizacji polityki ekologicznej 

państwa. Jedną z najważniejszych cech tego systemu jest wielość źródeł finansowania 

przedsięwzięć dotyczących całego systemu ochrony środowiska.  Są to: 

- środki własne (w tym wypadku budżet gminy), 



Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Krzepice 

 139

- krajowe fundusze celowe (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), 

- fundacje i instytucje finansowe (np. banki), 

- pomoc zagraniczna ( np. środki z UE). 

W dotychczasowej działalności inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska 

gmina Krzepice korzystała oprócz środków własnych z pomocy finansowej krajowych 

funduszy celowych. Ostatnio realizowane przedsięwzięcia w latach 1993-2002 związane 

były z budową składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków oraz budową sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy. Zostały one sfinansowane w dużej mierze z budżetu 

gminy i przez mieszkańców, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Urzędu Wojewódzkiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Gmina stara się na bieżąco pozyskiwać środki pomocowe. W bieżącym roku zostało jej 

przyznane 44% potrzebnych środków finansowych, w formie dotacji na budowę drogi 

gminnej w Osiedlu Dąbrowa oraz 42% wszystkich kosztów na budowę kanalizacji 

sanitarnej (ulica Kuków w Krzepicach) z funduszu SAPARD.  

Obecnie gmina kontynuuje budowę kanalizacji, której szacowany koszt na 

najbliższe lata wynosi 12 000 tysięcy złotych zgodnie z programem realizacji inwestycji 

rozpoczętych w 2002 roku. Zgodnie z tym programem działania te mają być zrealizowane 

przede wszystkim ze środków budżetowych gminy, wpłat mieszkańców oraz z pożyczek 

uzyskanych z WFOŚiGW. Dodatkowo w kolejnych latach przewiduje się rozpoczęcie 

kolejnych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej gdyż gmina nie jest 

jeszcze skanalizowana w 100%. Szacunkowy koszt budowy pozostałej części kanalizacji 

w strategii długookresowej przewiduje się na poziomie 20 000 złotych.  

W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska 

prowadzonych w ostatnim okresie przez gminę Krzepice oraz biorąc pod uwagę obecnie 

prowadzone inwestycje, przewiduje się strukturę finansowania wdrażania programu 

ochrony środowiska dla gminy według następujących proporcji (tab. 28). 

 

Tabela 28. Struktura finansowania wdrażania programu ochrony środowiska w gminie 

Krzepice w latach 2003 - 2006. 

Źródło Udział % 

Budżet własny gminy (w tym udział mieszkańców) 30% 

Fundusze celowe (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW)  40% 

Fundusze pomocowe i strukturalne  20% 

Inne  10% 

RAZEM  100% 
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99..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  UUŻŻYYTTEE  DDOO  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA    
− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Krzepice, Zarząd Miasta i Gminy w Krzepicach, 2000 r. 

− Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krzepice, Zarząd Miasta i Gminy w Krzepicach, 

Krzepice 1998 r. 

− Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego, 2000 r. 

− Program ochrony środowiska województwa śląskiego. 

− Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym, Warszawa 2002 r. 

− Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, WIOŚ w Katowicach, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2002 r. 

− Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, PAN Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1993-1997. 

− Materiały z wizji lokalnych, 2003 r. 

- Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Kłobuck. 

- Mała Encyklopedia Leśna PWN Warszawa 1980. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 

progowych poziomów hałasu. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań 

zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu dla środowiska. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.  

− II POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA,   Warszawa, czerwiec 2000 r. 

− Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 

wrzesień 2000 rok. 

− Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do 

oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002 � 2003, 28 

listopad 2002, WFOŚiGW w Katowicach. 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
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kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko 

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan 

środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na 

środowisko tych inwestycji 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

− Folder wydany przez Wydawnictwo Kaczmarek i S-ka z Bydgoszczy na zlecenie 

Urzędu Miasta i Gminy w Krzepicach. 

− Strona internetowa http://www.klobuck.pl 

− Strona internetowa http://www.silesia2000.pl 

− Strona internetowa http://www.gornyslask.pl 

− Decyzja nr ROŚ.III.6223/22/02 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na: pobór wód podziemnych i eksploatację 

ujęcia wód podziemnych. 

− Opracowanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne we Wrocławiu, ul. 

Sudecka 92. 

− Projekt stref ochronnych komunalnego ujęcia wód podziemnych w Krzepicach. 

Opracowała: mgr inż. Zofia Marszałek. Częstochowa, luty 1998 r. 

− Sprawozdanie z wykonanych badań wody w laboratorium WSS-E Oddziału 

zamiejscowego w Częstochowie ul. Wilsona 6/8 w Katowicach. Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku 14.08.2002 r. 

− Dyluś T.: Praca magisterska nt: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krzepice. 

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Katedra Ochrony Powierzchni 

Ziemi, Dankowice, kwiecień 2001 r.   

http://www.klobuck.pl/
http://www.silesia2000.pl/
http://www.gornyslask.pl/
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1100..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  

 


