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8. Ograniczyć, a nawet całkowicie zakazać eksploatacji złóż, skał i minerałów 

w Załęczańskim Parku Krajobrazowym wraz z otuliną ( również część 

gminy Siemkowice ) 

9. Podobną ochroną objąć także należy inne pojedyncze użytki ekologiczne, 

bagna śródleśne oraz inne jeszcze zespoły przyrodniczo- krajobrazowe. 

10. Przed ewentualnym, perspektywicznym zamiarem wydobywania piasków z 

koryta Warty - bardzo dokładnego udokumentowania i szczegółowej oceny 

tego rodzaju działalności na środowisko oraz analizy szkód i korzyści 

wypływających z tego rodzaju eksploatacji. 

3.8 Sieć gazowa 
 
 Na terenie gminy nie ma sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego 

ciśnienia. W przyszłości, zodnie z planami PGNiG  na terenie gminy  Siemkowice zostaną 

zlokalizowane stacje redukcyjne gazu I stopnia. Przez teren gminy będzie przebiegał 

gazociąg wysokiego ciśnienia . Projektowany przebieg gazociągu przedstawia poniższa 

mapa. 
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3.9 Regulacje stosunków wodnych 
 

3.9.1 Melioracje 
 
 Zmeliorowanie terenów charakteryzujących się wadliwymi stosunkami wodnymi 

stanowi podstawę racjonalnej gospodarki rolnej umożliwia bowiem: 

 Wcześniejsze wejście wiosną z uprawami polowymi ( siew) co wydłuża sezon 

wegetacyjny i ma bezpośredni wpływ na wysokość plonów 

 Zastosowanie sprzętu mechanicznego ułatwiającego i przyśpieszającego prace 

polowe 

 Pełne wykorzystanie nawozów naturalnych i sztucznych, co zwiększa plony przy 

niższych nakładach finansowych na produkcję. 
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Dane na temat melioracji w gminie Siemkowice przedstawione są w tabeli poniżej: 
 
 

Obszar użytków rolnych 
wymagających melioracji 

Obszar użytków rolnych 
zmeliorowanych 

Obszar użytków rolnych do 
zmeliorowania 

Razem Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Razem Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Razem Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

ha Ha ha ha ha ha ha ha ha 
2658 1451 1207 1511 868 643 1147 583 564 

Źródło – program regionalny „Warta ” 
 

3.9.2 Regulacja rzek 
 
 Główne rzeki przepływające przez teren gminy Siemkowice płyną w stanie  

uregulowanym i nieuregulowanym.  Długość poszczególnych odcinków przedstawia 

poniższa tabela. 

Nazwa rzeki Długość przepływu (mb) Stan regulacji 

  Uregulowana Nieuregulowana 

Wężnica 4070 4070 x 

Wierzejka 10240 9 450 750 

Wierznica 13650 7650 6000 

Dane – program regionalny WARTA 

 

3.10 Promieniowanie  
 

Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na jonizujące i niejonizujące, co 

wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. 

3.10.1 Zakres ekstremalnie niskiej częstotliwości 
 

Głównym źródłem ekstremalnie niskiej częstotliwości promieniowania jest 

infrastruktura elektroenergetyczna, czyli linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje 

elektryczne odbiorcze. Długość fali ekstremalnie niskiej częstotliwości jest w tym zakresie 

rzędu tysięcy kilometrów, zatem zawsze człowiek znajduje się w tzw. polu bliskim, gdzie 

obie składowe pola: magnetyczną i elektryczną, można rozpatrywać niezależnie. 

Na terenie gminy Siemkowice występują linie przesyłowe 400 i 110 kV.  

Przebieg linii 110 i 400 kV przedstawia poniższa mapa. 
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3.10.2 Zakres radiowo-telewizyjny i mikrofalowy 
 

W Polsce problem oddziaływań środowiskowych w zakresie fal radiowo-telewizyjnych 

rozwiązano poprzez rygorystyczne rozwiązania normalizacyjne, które nie dopuszczają do 

występowania w środowisku społecznym gęstości mocy promieniowania powyżej 0,1 

W/m2. Budowane przy takim założeniu maszty stacji nadawczych nie stanowią, według 

współczesnych poglądów naukowych, zagrożeń środowiskowych.  

Na terenie gminy Siemkowice jest zlokalizowany jeden  maszt radiofonii komórkowej 

ERA GSM. 

3.11 Nadzwyczajne zagrożenia. Poważne awarie. 
 
Zdarzenia posiadające cechy nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i ludzi mogą 

powstawać: 
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 w wyniku prowadzenia działalności przemysłowej z użyciem substancji 

niebezpiecznych, 

 podczas transportu substancji niebezpiecznych, 

 jako efekt celowej działalności człowieka związanej z niezgodnym z 

przepisami pozbywaniem się substancji (materiałów) niebezpiecznych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o zakładach 

posiadających na swoim terenie substancje niebezpieczne. W dniu 31 grudnia 2002 r w 

bazie tej widniało 76 zakładów. Spośród nich do grupy ZDR (zakłady i obiekty o dużym 

ryzyku) WIOŚ nie zakwalifikował żadnego zakładu z terenu gminy Siemkowice 

(kwalifikacja WIOŚ ma charakter orientacyjny. 

W ostatnich latach nie zanotowano sytuacji stwarzającej zagrożenie ludzkiego życia, na 

skutek awarii cysterny, która wydarzyłaby się podczas transportu drogowego lub 

kolejowego na terenie gminy Siemkowice. 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję zdarzeń w 

komunikacji drogowej i kolejowej oraz innych spowodowanych działalnością człowieka 

stwarzających miejscowe zagrożenia. Uwzględniają one także zdarzenia, których sprawcy 

pozostali niezidentyfikowani, a które nie były obojętne dla miejscowych ekosystemów, jak 

np. pozostawienie na drodze dużej plamy oleju. Statystyka nie obejmuje pożarów i 

fałszywych alarmów, do których wzywane były jednostki PSP. 

4. Edukacja ekologiczna 
 
Na terenie gminy Siemkowice zlokalizowanych jest pięć szkół podstawowych 

( Siemkowice, Radoszewice, Lipnik, Zmyślona oraz Ożegów ) oraz jedno gimnazjum Do 

szkół podstawowych uczęszcza 441 uczniów, natomiast do gimnazjum 256 uczniów. W 

roku szkolnym 2003/2004 w szkołach gminnych prowadzono działania wynikające z 

procesu nauczania w ramach ścieżek edukacyjnych przewidzianych obowiązującym 

programem nauczania. Ponadto przygotowano i przeprowadzono następujące akcje: 

 Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”  

 Uczestnictwo w akcji „Dzień Ziemi” 

W gimnazjum funkcjonuje również ścieżka ekologiczna w efekcie końcowym której 

uczeń : 

1. Charakteryzuje rolę organizmów roślinnych i zwierzęcych, bakterii oraz grzybów w 
ekosystemie. 

2. Dostrzega negatywne i pozytywne zmiany najbliższego środowiska. 



Program Ochrony Środowiska Gminy Siemkowice 

 41

3. Wyjaśnia, co oznacza humanitarne traktowanie zwierząt oraz reaguje na 
niewłaściwe postępowanie wobec nich. 

4. Postępuje zgodnie z zasadami ochrony środowiska i rozumie sens takiego działania. 
5. Dba o zieleń w domu, szkole, miejscu zamieszkania. 
6. Właściwie zachowuje się w środowisku, w rezerwatach przyrodniczych i parkach 

narodowych. 
7. Charakteryzuje cechy populacji. 
8. Kreśli łańcuchy pokarmowe i sieci zależności pokarmowych. 
9. Podaje lokalne i ogólnoświatowe przykłady degradacji środowiska. 
10. Omawia strukturę dowolnego ekosystemu w aspekcie krążenia materii i przepływu 

energii. 
11. Uzasadnia wpływ różnorodności gatunkowej i liczebności populacji na utrzymanie 

równowagi biologicznej w ekosystemie. 
12. Omawia rolę roślin w tworzeniu atmosfery tlenowej oraz przewiduje skutki 

niszczenia obszarów leśnych. 
13. Bada stan abiotycznych czynników środowiska przy użyciu biowskaźników. 
14. Dostrzega zmiany biotopu pod wpływem oddziaływania organizmów. 
15. Omawia, związane ze środowiskiem życia, zmiany układów bezkręgowców i 

kręgowców. 
16. Dostrzega związek pH gleby ze zdolnością wiązania metali ciężkich przez rośliny. 
17. Omawia warunki tworzenia upraw i gospodarstw ekologicznych. 
18. Aktywnie współorganizuje akcje środowiskowe związane z ochroną przyrody. 
19. Wymienia zmiany składu chemicznego atmosfery i wody spowodowane 

działalnością człowieka. 
20. Dostrzega wpływ zanieczyszczeń biotopów na funkcjonowanie i zubożenie 

biocenozy. 
21. Omawia przyczyny i skutki niszczenia warstwy ozonowej. 
22. Przewiduje konsekwencje efektu cieplarnianego. 
23. Ocenia wpływ własnego gospodarstwa domowego na lokalne zużycie wody i 

nośników energii. 
 

W latach 2003 i 2004 nie przeprowadzono żadnej specjalnej akcji mającej na celu 

edukację ekologiczną mieszkańców gminy ( poza uczniami szkół podstawowych i 

gimnazjum ). 

W roku 2003 i 2004 nie odbyło się  żadna sesja Rady Gminy, na których poruszano 

wyłącznie problemy ekologii.  Problemy te są podnoszone na każdej sesji Rady z 

zależności od potrzeb. 

5. Odpady 
 

Odpady stanowią nieodłączny element towarzyszący bytowaniu człowieka oraz 

prowadzonej przez niego działalności. W związku z tym przedmiotem analiz podjętych w 

ramach niniejszego opracowania są odpady w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. nr 62 

z 2001, poz.628) wydzielane i gromadzone na terenie Gminy Siemkowice. 
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Ze względu na źródło powstawania odpady można podzielić na dwie podstawowe 

grupy: 

 odpady przemysłowe powstające w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

 odpady komunalne powstające w wyniku bytowania człowieka. 

W każdej z tych grup, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości, można wyróżnić: 

 odpady niebezpieczne, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, 

biologiczny bądź też inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi i środowiska, 

 odpady inne niż niebezpieczne. 

5.1 Odpady komunalne 
 
 

Charakterystykę funkcjonowania dotychczasowego systemu gromadzenia i zbiórki 

odpadów w Gminie Siemkowice przeprowadzono w oparciu o informacje uzyskane w 

Gminie.  

Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system zbiórki  odpadów. Zbiórka 

odpadów przez mieszkańców gminy odbywa się poprzez gromadzenie ich w pojemnikach 

120, 180, 240, 770 oraz 1100 litrów.  Wywóz odpadów zmieszanych gromadzonych w 

workach odbywa się przy użyciu samochodów - śmieciarek. Częstotliwość wywozu 1  raz 

w miesiącu.  

Odpady gromadzone są w pojemniki należące do dwóch firm prowadzących działalność 

na terenie gminy Siemkowice tj. EKO-REGION Bełchatów oraz RETHMANN Recycling 

sp. z o.o. Zakład w Radomsku. Odpady są wywożone na składowisko odpadów Dylów „A” 

na terenie gminy Pajęczno. 

 

W gminie nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki, w którym mieszkańcy „u 

źródła” wydzielają takie odpady użytkowe jak: szkło, tworzywa sztuczne, metale i 

makulatura. Nie ma dostępnych danych, na podstawie których można określić ilość 

odzyskanych surowców wtórnych ( makulatury, tworzyw sztucznych, szkła oraz 

metali ). 

Jedynie w Siemkowicach,Lipniku i Radoszewicach  znajdują się gniazda do 

selektywnej zbiórki odpadów ustawione przez firmę EKO – REGION złożone z 3 

pojemników każde. 
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Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Siemkowice oraz w firmach 

RETHMANN oraz EKO REGION  na składowisko odpadów w Dylowie w roku 2003 

trafiły następujące ilości odpadów: 

Lp Jednostka Ilość odpadów 

m3/rok 

Liczba umów na 

wywóz odpadów 

1 RETHMANN 372 97 

2 EKO-REGION 75 48 

 

5.2 Odpady przemysłowe i niebezpieczne 
 

Zbiorcze zestawienie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych powstających w 

gminie Siemkowice opracowane w oparciu o informacje uzyskane ze Starostwa 

Powiatowego w Pajęcznie przedstawiają poniższe tabele : 

Ilości odpadów powstających w firmie ADMAR Radoszewice 
oszacowane na podstawie danych Starostwa Powiatowego w 
Pajęcznie. 

 

Źródło pochodzenia Rodzaj 
odpadów 

Ilość 
[Mg/rok] 

Sposób 
postępowania 

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 
przetwórstwa 02 06 01 5,00 

Gromadzone w 
kontenerach  i 
wywożone na 
składowisko 
odpadów 

Produkty spożywcze przeterminowane 16 03 80 0,25 Jak wyżej 

Zużyte opakowania z papieru i tektury 15 01 01 6,00 

Gromadzone 
selektywnie w 
wyznaczonym 
pomieszczeniu i 
wywożone 
systematycznie do 
punktu skupu 

Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 8,00 Podobnie jak wyżej 

Zmieszana odpady opakowaniowe 15 01 06 5,00 

Gromadzone w 
kontenerach 
wózkowych i 
wywożone na 
składowisko 
odpadów 
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Wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych w gminie 
Siemkowice w 2003 r. [wg Starostwa Powiatowego  w 
Pajęcznie] 

 

Wytwórca Rodzaj 
odpadów 

Ilość 
[Mg/rok] 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Siemkowicach 
ul. 22 Lipca 4 18 01 03 0,250 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Siemkowicach 
ul. 22 Lipca 4 18 01 05 0,0005 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Siemkowicach 
ul. 22 Lipca 4 20 01 21 0,00165 

Gabinet stomatologiczny Jolanta Ciemny Siemkowice 18 01 03 1,23 

Gabinet stomatologiczny Jolanta Ciemny Siemkowice 18 01 05 0,0005 

Gabinet stomatologiczny Jolanta Ciemny Siemkowice 16 08 21 0,00119 
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Przepływ odpadów na terenie gminy Siemkowice w stanie obecnym 

( odpady trafiają bezpośrednio od wytwórców odpadów na składowisko w Dylowie). 

 

 Dokładne omówienie problemów związanych z gospodarką odpadami znajduje się w 

Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Siemkowice. 
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5. Określenie priorytetów ekologicznych na tle zadań gminy i 
powiatu. 

 
 

Zadania przedstawione w niniejszym rozdziale są jego najważniejszą częścią 

opracowania. Ich realizacja pozwoli poprawić stan środowiska całej gminy oraz zachować 

jego najcenniejsze elementy. Zadania  zostały pogrupowane według następujących 

dziedzin: 

 

1. Gospodarka wodna, 

2. Gospodarka odpadami 

3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin, 

4. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

5. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

6. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

7. Edukacja ekologiczna.  

Dziedziny te stanowią grupę celów głównych. Każdy z nich zawiera części składowe 

w postaci następujących priorytetów: 

 
Ad 1:  

 Ochrona przeciwpowodziowa, 

 Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej 

      (ograniczenie zrzutów ścieków do cieków i zbiorników), 

 Poprawa jakości wody pitnej, 

 Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy 

 

Ad 2: 

 Likwidacja dzikich składowisk odpadów, 

 Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

 Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych, 

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

 Zbiórka odpadów budowlanych 

 

 



Program Ochrony Środowiska Gminy Siemkowice 

 47

Ad 3: 

 Ochrona wierzchniej warstwy gleb,  

 Przywrócenie wartości użytkowych gleb, 

 Racjonalna gospodarka rolna, 

 Racjonalna gospodarka kopalinami, 

 

Ad 4: 

 Ograniczenie niskiej emisji, 

 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego, 

 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radioaktywnym, 

 Ograniczenie emisji przemysłowych (niska i wysoka), 

 

Ad 5: 

 Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od ciągów 

komunikacyjnych, 

 Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł (punktowych), 

 

Ad 6: 

 Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, 

 Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych 

 Realizacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie ochrony środowiska 

 

Ad 7: 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, 

 Organizacja pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji ekologicznej 

 Edukacja dorosłych w zakresie ochrony środowiska 

 

Poniższa tabela zbiorcza  oprócz zadań szczegółowych zawiera również czas 

realizacji zadań – w perspektywie czteroletniej (do roku 2007) i perspektywie 

długoterminowej (do roku 2015). Priorytet realizacji zadań w tych interwałach czasowych 

został określony na podstawie konsultacji z Władzami Gminy.  
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Tabela zawiera również szacunkowy koszt realizacji zadań, zewnętrzne źródła 

dofinansowania i pozyskania środków. 

 Tabela ta zawiera również cele, priorytety i zadania związane z Planem Gospodarki 

Odpadami, który stanowi II część niniejszego opracowania. 

 

 

W celu określenia kosztów poszczególnych działań przyjęto następujące założenia: 

 

 

Sieci  wodociągowe       110 zł/mb 

Przyłącza wodociągowe      2500 zł/przyłącze 

Sieć kanalizacyjna      390 zł/mb 

Przyłącze kanalizacyjne     3300 zł/przyłącze 

Kolektory dociążające     361 zł/mb 

Przepompownie ścieków     85 000 zł ( 300-350 m3/d) 

Oczyszczalnie ścieków 

 50 –100  m3/d    5500 –5200 zł/m3ścieków 

 100 – 150  m3/d    5200-4800   zł/m3ścieków 

 150 – 200 m3/d    4800-4550   zł/m3ścieków 

 200 – 300 m3/d    4550-4200   zł/m3ścieków 

 300 – 500 m3/d    4200-3650   zł/m3ścieków 

Oczyszczalnia przydomowa     6000          zł/oczyszczalnię 

( przyjęto do obliczeń, że ok.20%mieszkańców z różnych względów nie zostanie 

podłączonych do kanalizacji ) 

Rekultywacja składowiska     700 tys – 1 mln za 1 ha 

Zbiorniki retencyjne na terenie wiejskim    

 poj. do 100 tys m3     25 zł/m3 

 poj. do 750 tys. m3    15 zł/m3 

 powyżej 750 tys m3    10 zł/m3 

Melioracje szczegółowe  

 dla użytków ornych    8500 zł/ha 

 dla użytków zielonych    6000 zł/ha 
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L.P. Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia 
celu strategicznego – ochrony środowiska  

 
W- własne 
K –koord. 

Od kiedy Do kiedy 
Szacowany 

budżet 
[tys. PLN] 

Źródła finansowania 

1 2  3 4 5 6 

2 
Rozpoznanie potrzeb i podjęcie działań związanych z 
kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla 
Gminy 

W 2004 2007 500 
Środki własne, dotacje i pożyczki z 
funduszy krajowych, pomocowe 
fundusze unijne 

3 
Budowa indywidualnych systemów unieszkodliwiania 
ścieków, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej 
(ok. 280 oczyszczalni przydomowych ) 

K 2004 2015 1 680 
 Srodki właścicieli nieruchomości, 
Środki własne, dotacje i pożyczki z 
funduszy krajowych, pomocowe 
fundusze unijne 

4 

Rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących problemu 
zanieczyszczeń obszarowych, głównie z terenów rolniczych, 
wynikających ze stosowania nawozów sztucznych i 
chemicznych środków ochrony roślin 

W 2004 2015 50 
Środki własne, dotacje i pożyczki z 
funduszy krajowych, pomocowe 
fundusze unijne 

5 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie: 84 km sieci oraz 
1070 szt przyłączy 

W 2005 2014 30 460 
Środki własne, dotacje i pożyczki z 
funduszy krajowych, pomocowe 
fundusze unijne 

6 
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Siemkowice 
– 180 m3/d, Ożegów 130 m3, Lipnik 150 m3, Zmyślona 50 
m3, Bugaj 50 m3  

W 2007 2014 2 858 
Środki własne, dotacje i pożyczki z 
funduszy krajowych, pomocowe 
fundusze unijne 

7 Budowa 37,4 km sieci wodociągowej i 381  przyłączy W 2004 2007 4 400 
Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

8 
Zamknięcie i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. 
“dzikich” składowisk  W 2004 2005 15 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy krajowych 

10 
Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką 
odpadów użytkowych i niebezpiecznych wydzielanych przez 
mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych  

W 2004 2014 150 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy krajowych 
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11 
Rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji 
odpadów organicznych ( kompostowanie) W 2004 2014 50 

Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych, 

12 
Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów 
wielkogabarytowych W 2004 2014 160 

Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

13 
Wdrożenie systemu ewidencji rodzaju i ilości odpadów 
przemysłowych na terenie gminy Siemkowice W   2004     2007 10 

Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

14 
Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów  
budowlanych W 2004 2014 160 

Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

15 Przygotowanie map glebowo rolniczych, które pomogą w 
ustalaniu dawek nawozowych i ilości wapnowania  W 2004 2007 50 

Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

16 
Zorganizowanie akcji informacyjnej dla producentów 
żywności i przedsiębiorczych rolników zainteresowanych 
agroturystyką. 

W 2004 2007 10 
Środki własne, 
dotacje i kredyty z funduszy UE i 
krajowych 

17 Zapobieganie erozji gleb poprzez nowe nasadzenia drzew  W 2004 2007 350 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

18 Stała kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb W 2004 2015 120 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

19 Upowszechnianie zasad Kodeksu dobrych praktyk rolniczych  W 2004 2015 120 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

20 
Prowadzenie edukacji ekologicznej  
w zakresie ochrony powietrza. 
Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców.  

 
W 2004 2015 10 

Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

21 
Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków 
komunalnych i użyteczności publicznej.  W/K 2004 2015 400 

 

Środki właścicieli nieruchomości 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

22 

Modernizacja istniejących niskosprawnych kotłowni 
węglowych w budynkach szkolnych, użyteczności publicznej 
i komunalnych, zamiana indywidualnych systemów 
grzewczych (pieców) na ogrzewanie biomasą. 

W/K 2004 2015 500 

Środki właścicieli nieruchomości 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 
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23 
Wdrożenie programów edukacyjnych uświadamiających 
problemy ochrony przed hałasem W 2004 2015 10 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy UE i krajowych 

24 
Stworzenie bazy danych o obiektach  stwarzających 
zagrożenie akustyczne dla środowiska W 2004 2005 10 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy UE i krajowych 

25 
Opracowanie wspólnego programu ochrony przed hałasem z 
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska 

 
K 
 

2004 2007 10 
Środki odpowiedzialnego 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

26 Opracowanie map akustycznych K 2004 2007 20 
Środki odpowiedzialnego 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

27 
Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony 
przyrody  

W 2004 2007 30 
Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

28 
Objęcie ochroną prawną w formie pomników przyrody 
sędziwych okazów drzew 

W 2004 2007 10 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

29 
Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w 
zakresie gospodarki ekologicznej  W 2004 2005 10 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy UE i krajowych 

30 Edukacja ekologiczna nauczycieli W 2004 2005 5 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

31 Inwentaryzacja bibliotek  W 2004 2005 2 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

32 
Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów W 2004 2015 15 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy UE i krajowych 

33  
Wdrożenie programu edukacji ekologicznej związanej z 
odpadami, ich powstawaniem i zagospodarowaniem W 2004 2008 100 Środki własne, dotacje i kredyty z 

funduszy UE i krajowych 

34 Organizacja wystaw proekologicznych W 2004 2015 20 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

35 Utworzenie kół ekologicznych  W 2004 2015 5 Środki własne, dotacje i kredyty z 
funduszy UE i krajowych 

 RAZEM  42 300  



Program Ochrony Środowiska Gminy Siemkowice 

 52

6. Zdolności inwestycyjne – prognoza budżetu gminy na lata 
2005 – 2015 

 
Analizując wszystkie dostępne sposoby finansowania inwestycji można stworzyć kilka 

wariantów dla Programu Ochrony Środowiska, których realizacja uzależniona będzie w 

pierwszej kolejności od możliwości finansowych gminy a następnie od dostępności 

zewnętrznych źródeł finansowania. 

Na podstawie danych dotyczących budżetu gminy Siemkowice, przeprowadzono symulację 

przyszłych dochodów (do roku 2015, przy założeniu 2% realnego wzrostu dochodów w 

wariancie I oraz 2% spadku w wariancie II) oraz oszacowano możliwości inwestycyjne 

(założono udział wydatków inwestycyjnych na poziomie 10% oraz na poziomie 15%). 

 
 
Bilans dochodów i wydatków Gminy Siemkowice 

Lp. Opis 2005 2006 2014 2015 

Suma 
wydatków 

na lata                         
2005-2015 

1 2 3 4 5 6 7 

I.A Dochody [ PLN] 7 258 295 7 403 460 8 674 334 8 847 820 X 

I.B 

Wydatki jako 10% 
udziału w 
dochodach  

[ PLN] 

725 829 740 346 867 433 884 782 8 832 412 

I.C 
Wydatki jako 15% 

udziału w 
dochodach [PLN] 

1 088 744 1 110 519 1 301 150 1 327 173 13 248 618 

II.A Dochody [PLN] 6 973 656 6 834 182 5 814 270 5 697 984 X 

II.B 
Wydatki jako 10% 

udziału w 
dochodach [ PLN] 

697 366 683 418 581 427 569 798 6 948 155 

II.C 
Wydatki jako 15% 

udziału w 
dochodach [ PLN] 

1 046 048 1 025 127 872 140 854 698 10 422 232 

 
Z przedstawionych w tabelach danych wynikają bardzo zróżnicowane możliwości 

finansowania projektów inwestycyjnych w zależności od wariantu. 
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W wariancie wzrostowym – wydatki (10% udziału wydatków inwestycyjnych w 

dochodach) szacuje się na poziomie ok. 0,73 miliona złotych w roku 2005 do ok. 0,88 

miliona złotych w 2015 roku, a wtedy suma kwot na wydatki inwestycyjne wyniesie ok. 

8,832 miliona złotych. Przy założeniu 15% udziału w dochodach budżetu wydatków 

inwestycyjnych odpowiednio nakłady mogą wynieść w 2005 roku już ok. 1,088 miliona 

złotych, w roku 2015 ok. 1,33 miliona złotych a ich suma szacowana jest na ok. 13,25 

milionów złotych. 

W wariancie II malejących realnie dochodów – wydatki (10% udziału w dochodach) 

szacuje się na poziomie ok. 0,698 miliona złotych w roku 2005 do ok. 0,570 miliona 

złotych w 2015 roku, a suma kwot na wydatki inwestycyjne wyniesie ok. 6,948 miliona 

złotych. Przy założeniu 15% udziału w dochodach budżetu wydatków inwestycyjnych 

odpowiednio nakłady mogą wynieść w 2005 roku już ok. 1,046 miliona złotych, w roku 

2015 ok. 0,854 miliona złotych, a ich suma jest szacowana na ok. 10,42 miliona złotych. 

7. Nakłady finansowe na realizację zadań związanych z 
ochroną środowiska a możliwości budżetu gminy 

 
Lp. Kierunki Nakłady inwestycyjne 

1. gospodarka wodno-ściekowa  
2. gospodarka odpadami  
3. ochrona ziemi i gleb  
4. ochrona powietrza  
5. ochrona przed hałasem  
6. ochrona przyrody  
7. edukacja ekologiczna  
8. SUMA 42 300 

9. Wydatki inwestycyjne Gminy na ochronę 
środowiska na lata 2005-2015 Wariant I ( tys.zł) Wariant II ( tys.zł) 

10. 
10% udział wydatków na ochronę 
środowiska w dochodach ogółem 8 832  6 948  

11. 
Udział zewnętrznych źródeł w 
finansowaniu inwestycji (8. - 10.) 33 468 35 352 

12. 
Udział % zewnętrznych źródeł 
finansowania 78,12 83,57 

13. 
15% udział wydatków na ochronę 
środowiska w dochodach ogółem 13 249 10 422  

14. 
Udział zewnętrznych źródeł w 
finansowaniu inwestycji (8. - 13.) 29 051 31 878 
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15. 
Udział % zewnętrznych źródeł 
finansowania 68,67 75,36 

 
Powyższa tabela przedstawia nakłady finansowe na poszczególne działy zawarte w 

Programie Ochrony Środowiska w zestawieniu z przyjętymi wydatkami inwestycyjnymi na 

ochronę środowiska (10% i 15% udział tych wydatków w dochodach ogółem) w Gminie 

Siemkowice w latach 2005 – 2015. 

Z przedstawionych w tabelach danych wynikają następujące możliwości finansowania 

projektów inwestycyjnych na ochronę środowiska w zależności od wariantu: 

 

- W wariancie I – (wzrostowym) zakładając 10% udział wydatków na ochronę 

środowiska w dochodach Gminy 78,12 % nakładów inwestycyjnych musi zostać 

sfinansowana przez kapitał obcy, natomiast zakładając 15% udział inwestycji w 

dochodach wkład kapitału obcego zmalałby do 68,67% 

- W wariancie II (malejących realnie dochodach Gminy) – zakładając 10% udział 

wydatków na ochronę środowiska w dochodach Gminy 83,57% nakładów 

inwestycyjnych musi zostać sfinansowana przez kapitał obcy, natomiast zakładając 

15% udział inwestycji w dochodach wkład kapitału obcego wyniósłby 75,36%. 

W każdym przypadku niemożliwa jest realizacja zadań wynikających z programu bez 

bardzo znacznego udziału środków zewnętrznych. 

 

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy wyborze 

przyjąć następujące mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie inwestycji:  

 

 koszt zadania, 

 okres realizacji inwestycji, 

 koszt eksploatacji obiektu, 

 okres zwrotu nakładów, 

 rentowność przedsięwzięcia, 

 wielkość ryzyka inwestycyjnego, 

 niewymierne korzyści ekologiczne. 

 

Mierniki te wykorzystywane są również przy ocenie wniosków o dofinansowanie   

inwestycji ze źródeł zewnętrznych.  
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Program będzie finansowany z następujących źródeł;  

 środki własne 

 fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF (2004-2006 i dalsze ) 

 Europejski Fundusz Społeczny EFS  

 Finansowe Instrumenty Wsparcia Rolnictwa 

 Fundusz Spójności (FS) 

 Inne programy UE  

Działania, z których można również realizować inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

to Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004-2006 i dalsze) , z 

którego mogą być dofinansowywane następujące cele: 

 poprawa jakości powietrza 

 wsparcie zarządzania ochroną środowiska  

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 budowa i rozbudowa, modernizacja obiektów dydaktycznych 

 budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię 

 budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym 

 modernizacja i remonty podstawowej infrastruktury społecznej  

O strukturze finansowania danego etapu realizacji programu każdorazowo zdecyduje 

Rada Gminy, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania takie jak aktualny stan budżetu, 

zdolność zaciągania zobowiązań, niezbędne nakłady na spłatę zobowiązań itp. 

 

9. System oceny   realizacji programu 
 

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli 

obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego 

obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 
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Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim i powiatowym został określony „system 

monitoringu i oceny proponuje się stworzenie: 

 

a) systemu zbierania i selekcjonowania informacji,  

b) systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.  

 

Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy, Powiatu i Województwa. 

Proponowany więc system monitoringu dla Gminy Siemkowice powinien zawierać 

działania określone w Programie dla Województwa Łódzkiego i dla Powiatu 

Pajęczańskiego: 

 

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał 

empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen,  

- uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 

będzie służył przygotowaniu raportów,  

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie  

- analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych 

rozbieżności,  

- analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 

instrumentów wsparcia,  

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

 
Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na 

bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych 

monitoringu jest opracowany zestaw mierników. 

System monitoringu realizacji programu ochrony środowiska składa się z trzech 

elementów: 

- monitoring powietrza, monitoring jakości wód, hałasu, stanu gleby, przyrody 

- monitoring programu 

- monitoring społeczny (odczucia i skutki) 
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Monitoring powietrza, i wody realizowany jest w województwie przez WIOŚ przy 

współudziale WSSE oraz innych jednostek organizacyjnych i naukowo-badawczych (np. 

IMGW, RZGW, RDLP). Monitoring ten realizowany jest pod nadzorem GIOŚ. Wyniki 

pomiarów wykonane w stacjach pomiarowych wytypowanych przez WIOŚ na terenie 

powiatu wieluńskiego oraz dodatkowe pomiary zaproponowane jako zadania priorytetowe 

będą miernikiem stanu jakości elementów środowiska. Aby zapewnić wiarygodność 

pomiarów należy wdrożyć system zapewnienia jakości pomiarów.  Wyniki kolejnych 

rocznych ocen i dokonana w nich klasyfikacja stref będą wskaźnikiem poprawy lub 

pogorszenia stanu czystości środowiska.  

Innym wskaźnikiem w zakresie ochrony atmosfery będzie zmniejszenie zużycia paliw 

stałych i energii, głównie przez największych udziałowców emisji do powietrza  (wskaźniki 

zużycia paliw przez głównych emitentów oraz wskaźniki statystyczne). 

Ponadto, miernikiem jakości powietrza będzie: 

- realizacja zobowiązań nałożonych przez Starostwo wynikających z pozwoleń na 

emisję do powietrza  

- wdrożenie dyrektywy IPPC służące wprowadzaniu najlepszych dostępnych technik  

( BAT) i redukcji substancji w powietrzu 

Analogicznie przedstawiać się winien monitoring jakości środowiska w zakresie ochrony 

wód, gleb i lasów. 

Monitoring realizacji celów winien być prowadzony przez organy gminy i dotyczyć oceny 

realizacji planu działań zgodnie z założonym harmonogramem. 

Proponuje się, śladem propozycji zawartych w wojewódzkim programie ochrony 

środowiska powołanie przez wójta „Rady Programu”, jako organu opiniującego, 

doradczego i kontrolującego wykonanie zadań wynikających z programu. 

Przedmiotem działalności Rady Programu byłoby przygotowanie corocznych planów  

działań oraz co dwa lata raportów z wykonania „Programu”. Raporty te są obligatoryjne w 

świetle ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. 

Coroczne oceny realizacji zadań oraz „Raporty” są podstawowymi formami 

sprawozdawczości z realizacji „Programu Ochrony Środowiska”. 

Treść sprawozdań winna być podana do wiadomości publicznej. 
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Do grupy podmiotów monitorujących przebieg realizacji i efekty programu należą: 

 WIOŚ, PIOŚ, WSSE, PSSE, IMGW, RZGW, RDLP 

 Jednostki naukowo-badawcze 

 Podmioty gospodarcze (w określonym zakresie) 

 Straż Pożarna 

Do grupy podmiotów społecznych uczestniczących w programie należą: 

 media 

 pozarządowe organizacje ekologiczne 

 system edukacji ekologicznej 

Do grupy podmiotów realizujących program ochrony środowiska” należą 

 podmioty gospodarcze realizujące zadania własne  

 samorządy lokalne realizujące zadania publiczne 

Odbiorcami programu ochrony środowiska jest społeczeństwo gminy, które będzie 

akceptować, oceniać lub podejmować krytykę planów i działań oraz uczestniczyć 

w negocjacjach rozwiązujących konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia 

określonych stref. 
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11.  Załączniki 
 

Załącznik nr 1 
 

Podstawowy cel Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego:** 
 

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego oprzez realizację 
rozwoju zrównoważonego umożliwiającego skuteczną regulację i reglamentację 
korzystania ze środowiska w optymalnym zakresie i w sposób nie stwarzający zagrożeń 
dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. 

 
Cele strategiczne regionalnej Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego: 

 
 poprawa jakości środowiska we wszystkich jego elementach składowych, w tym 

szczególnie na obszarach intensywnie zagospodarowanych oraz obszarach o dużej 
bioróżnorodności i wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowych 

 ograniczenie presji konsumpcji na środowisko. 
 
Cele o charakterze organizacyjnym: 

 
 doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji 

korzystania ze środowiska 
 doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem (na wszystkich szczeblach, ze 

szczególnym uwzględnieniem podziału kompetencji w strukturze administracji 
samorządowej) 

 programowanie zasad i systemów zarządzania środowiskowego (w przemyśle, 
energetyce, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i gospodarce komunalnej 
w zagospodarowywaniu przestrzennym, turystyce i handlu). 

 
W „Polityce ekologicznej Województwa Łódzkiego” przyjęto (w roku 2000) trzy 

horyzonty czasowe: 
 

– perspektywa krótkookresowa – do 2002 roku 
– perspektywa średniookresowa – do 2010 roku 
– perspektywa długookresowa – do 2025 roku 

 
Program Ochrony Województwa Łódzkiego (z roku 2003) konstruowany jest na lata 

2003 –2010 (z możliwością jego sukcesywnej weryfikacji). W związku z tym, „Program 

Ochrony Województwa Łódzkiego” uwzględnia przede wszystkim cele krótkookresowe 

(zaległości realizacyjne) oraz cele średniookresowe. Cele długookresowe są uwzględnione 

tylko w ujęciu ogólnym (kierunkowym) a ich osiąganie zostanie sprecyzowane w następnej 

edycji „Programu Ochrony Województwa Łódzkiego” 
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Załącznik nr 2 

 

Ogólne cele Polityki Ekologicznej Województwa Łódzkiego 

w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: 

 
 optymalizacja zużycia wody w przemyśle i rolnictwie 
 zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 
 zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych 
 wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych 

 
Zmniejszenie energochłonności gospodarki  

i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 

Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa w 
zakresie zmniejszania energochłonności 

 
 ograniczenie do roku 2010 zużycia energii (na jednostkę PKB) o 25%  

w stosunku do roku 2000 i o 50% w stosunku do roku 1990  
 

Kierunki działań 
 

 restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej  
 modernizacja procesów wytwórczych we wszystkich sektorach 
 podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii  
 racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo 
 minimalizacja strat energii w systemach przesyłowych oraz obiektach 

mieszkalnych, usługowych i przemysłowych 
 finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania 

energochłonności 
 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 
 

 rozwój przemysłu wysokiej technologii i usług 
 wprowadzanie technologii i urządzeń wysoko energooszczędnych 
 rozwój produkcji energii w systemie skojarzonym 
 rozwój instrumentów ekonomicznych generujących oszczędzanie energii 
 kompleksowe termomodernizacje obiektów 
 przeglądy energetyczne 
 instrumenty ekonomiczne (opłaty taryfowe, kredyty, dotacje) 
 wprowadzenie normatywów i wskaźników energochłonności 

 
Efekty zmniejszenia energochłonności gospodarki: 

 
 zmniejszenie eksploatacji zasobów energetycznych i zużycia paliw 
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza  
 zmniejszenie kosztów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami 
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 zmniejszenie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na 
środowisko (hydrosferę, glebę, biosferę) i zdrowie człowieka 

 zmniejszenie globalnych kosztów ochrony środowiska 
 zmniejszenie globalnych kosztów produkcji energii 

 
Cele ekologiczne wynikające z ustaleń zawartych w II Polityce Ekologicznej 

Państwa i w Polityce Ekologicznej Województwa Łódzkiego w zakresie wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 
 zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 

3,1% w roku 2005, 3,65 w roku 2006 i systematyczny wzrost do 7,5% w roku 
2010. (rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z 15 grudnia 2000 r.) 

 zwiększenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych źródeł 
odnawialnych o 100% w stosunku do roku 2000. 

 
Kierunki działań 

 włączenie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii  
w przygotowane na wszystkich szczeblach samorządowych programy 
zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska, plany 
zagospodarowania przestrzennego i plany energetyczne) 

 zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych  
i pozabudżetowych) i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych  
z równoczesną poprawa efektywności ich wykorzystania 

 intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków 
finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych 

 finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu 
wykorzystanie energii geotermalnej ze źródeł niskotemperaturowych na terenach, 
gdzie nie jest możliwe i opłacalne korzystanie z konwencjonalnych sieci 
ciepłowniczych lub gazu. 

 
Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

 opracowanie wojewódzkiego programu wykorzystania wód geotermalnych, także 
niskotemperaturowych 

 ustalenie preferowanych obszarów rozwoju energetyki odnawialnej 
 stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć badawczych w zakresie rozpoznania 

rzeczywistych zasobów energii odnawialnej w regionie oraz możliwości ich 
efektywnego wykorzystania 

 utworzenie systemu mechanizmów wsparcia organizacyjno-finansowego 
(doradztwo, fundusze celowe, działania promocyjne, WFOŚiGW) wszelkich 
inicjatyw rozszerzających zakres wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Efekty wynikające z rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: 
spowolnienie procesu wyczerpywania się nieodwracalnych zasobów surowców 
energetycznych 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania 
paliw kopalnych 

 ograniczenie szkód w środowisku związanych z wydobyciem surowców  
i wytwarzaniem energii na bazie paliw kopalnych 

 ułatwienie wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i ich transportu na dalekie 
odległości. 

 dywersyfikacja nośników energii 
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 wykorzystanie zasobów lokalnych 
 stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii  
 demonopolizacja sektora energetycznego  

 


