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Wykaz skrótów i wyjaśnienia pojęć 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

GUS- Główny Urząd Statystyczny 

POŚ – Program Ochrony Środowiska 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

JST - Jednostka/i samorządu terytorialnego  

JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych  

JCW – Jednolita Część Wód 

PSZOK– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Analiza SWOT – nazwa analizy jest akronimem słów z języka angielskiego: Strenght (mocne 

strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia) 
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1 Wstęp 

Niniejszy dokument, został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), uwzględniając 

część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony 

środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą jest podstawowym 

dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. 

Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska w jej 

granicach administracyjnych.  

Dokument ten został opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa 

Środowiska: Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, Warszawa 2 września 2015. 

Program podsumowuje stan środowiska gminy oraz zawiera zestawienie jej słabych 

i mocnych stron (analiza SWOT). 

Dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska na terenie gminy możliwe stało się 

zdefiniowanie na tej podstawie najważniejszych celów środowiskowych, do jakich powinno 

się dążyć kierując dobrem środowiska i ideą zrównoważonego rozwoju. 

2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej 

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania 

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.  

W niniejszym dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz 

przeanalizowano możliwości jego poprawy na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

z uwzględnieniem dziecięciu obszarów przyszłej interwencji:  

 Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 Gospodarowanie wodami, 

 Gleby, 

 Zasoby geologiczne, 
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 Zasoby przyrodnicze, 

 Zagrożenia hałasem, 

 Pola elektromagnetyczne, 

 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 Gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 Zagrożenia poważnym awariami. 

Każdy z dziesięciu wyżej wymienionych obszarów zawiera podsumowanie i analizę 

SWOT, która ma na celu pokazania mocnych stron gminy oraz tych, które wymagają 

interwencji. 

W Programie Ochrony Środowiska zostało ujęte 5 zadań, jakie Gmina Solec nad Wisłą 

zamierza zrealizować w celu poprawy stanu środowiska. Zadania te będą dotyczyły przede 

wszystkim gospodarki wodno-ściekowej. Do zadań przypisano wskaźniki realizacji, które 

ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz będą stanowiły podstawę 

przygotowywania raportu z jego realizacji. 
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3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Niniejszy dokument spójny jest za celami oraz kierunkami interwencji/działań ujętych 

m. in. w następujących dokumentach strategicznych: 

I. Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 

 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: 

 Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności 

energetycznej; 

II. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”: 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię: 

 Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska: 

 Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, 

w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne; 

III. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”: 

 Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 

i surowców: 

 Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej 

i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno - budowlanych oraz 

istniejących zasobów; 
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IV. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. 

 Cel szczegółowy: poprawa jakości środowiska: 

 Kierunek interwencji: Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony 

środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków 

 Cel szczegółowy: budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni 

ścieków na terenach wiejskich  

 Cel szczegółowy: zagospodarowanie ścieków w zabudowie 

rozproszonej – budowa zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni 

 Kierunek interwencji: zwiększenie skali rekultywacji terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych 

 Cel szczegółowy: rekultywacja gleb zdewastowanych 

i zdegradowanych, przywracająca im funkcje przyrodnicze, 

rekreacyjne lub rolne 

V. Program Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej: 

 Cel szczegółowy: przywrócenie naruszonych standardów jakości 

powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, 

podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsze jakości życia 

w aglomeracji: 

 Kierunek interwencji: poprawa infrastruktury przesyłowej. 

Niniejszy POŚ kontynuuje cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad 

Wisłą na lata 2012–2014: 

 Cel strategiczny: rozwój gminy przyjazny środowisku 

 Cel operacyjny: rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, 

- program rozbudowy sieci wodociągowej 

- program kanalizacji i oczyszczania ścieków 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020 

 

2017 

 

Meritum Competence |  
 

10 

4 Charakterystyka obszaru Gminy Solec nad Wisłą 

Gmina Solec nad Wisłą zajmująca powierzchnię 130 km2[1] znajduje się 

w województwie mazowieckim w powiecie lipskim. Jest położona w południowo –

wschodnim krańcu województwa mazowieckiego i w południowo – wschodniej części 

powiatu lipskiego, w dorzeczu rzeki Wisły, Kamiennej i Krępianki2.  

Rysunek 1. Położenie Gminy Solec nad Wisłą na tle województwa mazowieckiego i powiatu 

lipskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  

                                                             
1 Bank Danych Lokalnych GUS, dane za rok 2015 
2 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisła na lata 2012-2014 
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Gmina Solec nad Wisłą graniczy: 

 od północy z gminą Chotcza,  

 od południa z gminą Tarłów (województwo świętokrzyskie), 

 od zachodu z gminą Lipsko, 

 Wschodnią granicę na znaczonym odcinku stanowi rzeka Wisła, która 

jednocześnie jest granicą z województwem lubelskim. Gminami leżącymi po 

przeciwległym brzegu rzeki są gmina Łaziska oraz gmina Józefów nad Wisłą 

(województwo lubelskie). 

Rysunek 2. Położenie Gminy Solec nad Wisłą na tle sąsiadujących gmin 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Obszar gminy położony jest w obrębie następujących jednostek fizjograficznych: 

Równina Radomska, Pogórze Sudeckie, Małopolski Przełom Wisły. Północna część gminy 

wchodzi w skład Równiny Radomskiej będącej częścią makroregionu wzniesień południowo –
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mazowieckich. Fragmenty gminy najbardziej wysunięte na południe wchodzą w skład 

Pogórza Iłżeckiego. Wschodnią część gminy stanowi rozległa dolina rzeki Wisły, zaliczona do 

jednostki fizjograficznej – Małopolski Przełom Wisły3.  

Gminną sieć osadniczą tworzy 24 miejscowości w tym 21 sołectw. Siedzibą władz 

gminnych jest miejscowość Solec nad Wisłą. Gmina Solec nad Wisłą to region typowo 

rolniczy z dużym udziałem upraw sadowniczych, warzywniczych, uprawy zbóż . 

Do najważniejszych dróg wojewódzkich, jakie przecinają Gminę Solec nad Wisłą 

należą:  

 Droga nr 747 o relacji Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie (woj. 

lubelskie); jest to odcinek ciągu komunikacyjnego obsługującego południowe 

rejony województwa mazowieckiego, łączącej poszczególne gminy i rejony 

rekreacyjno–wypoczynkowe (lasy przysusko–szydłowieckie, rejony Szydłowca, 

Iłży, tereny nadwiślańskie w rejonie Solca nad Wisłą),  

 Droga nr 754 o relacji Solec nad Wisłą – Ostrowiec Świętokrzyski.  

4.1 Demografia 

W 2015 roku Gminę Solec nad Wisłą zamieszkiwało 51114] osób, z czego 51,3% (2622 

osób) stanowiły kobiety, a 48,7% (2489 osób) mężczyźni5. 100% mieszkańców zamieszkuje 

tereny wiejskie.  

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 39 osób/km2 i jest niższa niż średnia dla 

województwa mazowieckiego (150 osoby/km2). Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

stanowi 16,6 % ogółu ludności gminy. Ludność w wieku produkcyjnym 59 % mieszkańców 

gminy. W wieku poprodukcyjnym jest 24,4 % ludności6.  

  

                                                             
3 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisła na lata 2012-2014 
4 Bank Danych Lokalnych GUS (dane za rok 2015)  
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Wykres 1. Struktura wieku mieszkańców gminy Solec nad Wisłą w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych GUS 2015 

Najliczniejszą grupą wiekową na terenie Gminy Solec nad Wisłą są mieszkańcy 

w wieku 55–59 lat. Największa dysproporcja między liczbą kobiet, a mężczyzn widoczna jest 

w przedziale 85 i więcej (62 mężczyzn– 146 kobiet). 

4.2 Gospodarka 

 Rolnictwo 4.2.1

Główną gałęzią rozwoju Gminy Solec nad Wisłą jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 

ponad 68,2 % powierzchni gminy, z czego 80,6 % stanowią grunty orne7. Na terenie gminy 

znajduje się 12458 gospodarstw rolnych, których łączna powierzchnia wynosi 7727,28 ha9.  

  

                                                             
7 Bank Danych Lokalnych GUS, dane za rok 2014 
8 Bank Danych Lokalnych GUS, PSR 2010 
9 Bank Danych Lokalnych GUS, dane za rok 2014 
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Wykres 2.Struktura użytkowania gruntów rolnych w Gminie Solec nad Wisłą w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014 

W gminie najwięcej jest gospodarstw o powierzchni 1–5 ha. Najmniej liczną grupę 

obszarową stanowią gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej (45 gospodarstw). 

 Turystyka 4.2.2

Gmina Solec nad Wisłą, jest gminą o zróżnicowanym i bogatym charakterze 

krajobrazowym i cennych walorach przyrodniczych, dzięki tym cechom może stać się 

rejonem o charakterze turystycznym, agroturystycznym i letniskowym. 

Przez jej teren przebiegają oznakowane szlaki rowerowe10:  

Czarny szlak: Opole Lubelskie – Solec nad Wisłą - trasa przebiega przez miejscowości 

Opole Lubelskie (AL 600-lecia), Łaziska, Janiszów, Kamień, Kępa Gostecka, Kłudzie, Solec nad 

Wisłą i liczy 21 km. Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej i Solca nad 

Wisłą, łącząc 2 województwa lubelskie i mazowieckie. Rozpoczyna się wraz ze szlakiem 

"Powiśle" w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia, obok zespołu pałacowo-parkowego z XVIII-

wieczną rezydencją Lubomirskich. Przebiega przez teren Projektowanego Zespołu 

Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Głodzieński a także Ostoję Ptasią Małopolski Przełom 

Wisły wchodzącą w skład Sieci Natura 2000. Trasa ta pozwala na zwiedzenie obiektów 

dziedzictwa kulturowego i historycznego,  

Niebieski szlak: Sandomierz – Solec nad Wisłą – trasa przebiega przez takie 

miejscowości jak: Sandomierz, Ocinek, Kichary, Góry Wysokie, Garbów, Zawichost, Zawichost 

                                                             
10 Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2020 
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– Trójca, Piotrowice, Linów, Maruszów, Dębno, Biedrzychów, Nowe, Słupia Nadbrzeżna, 

Mieczysławów, Julianów, Wólka Tarłowska, Tarłów, Janów, Zemborzyn, Pawłowice, 

Sadkowice, Raj, Solec nad Wisłą i liczy 74,3 km. Główną atrakcją szlaku są krajobrazy, liczne 

zabytki: ruiny folwarku benedyktynek w Kucharach Nowych, zabytki Zawichostu - kościoły 

z XII i XIII w., kościół w Tarłowie – najwyższej klasy wystrój sztukatorski, w Solcu kościoły 

renesansowe i ruiny zamku oraz rezerwaty przyrody,  

Niebieski szlak: Żółwia i Dinozaura – trasa przebiega przez miejscowości: Bałtów, 

Pętkowice, Potoczek, Tarłów, Zemborzyn, Solec nad Wisłą, Boiska, Chotcza, Borowiec, 

Lucimia, Janowiec i liczy około 62 km. Trasa przebiega przez tereny cenne przyrodniczo, 

które mają duże walory krajobrazowo – turystyczne. W Solcu nad Wisłą łączy się z czarnym 

szlakiem rowerowym „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą”. Turyści mogą podziwiać jedyną 

w Polsce roślinność stepową w rezerwacie „Sadkowice” i roślinność ciepłolubną 

w rezerwacie „Raj”. Ponadto Solec nad Wisłą na tym szlaku jest największą atrakcją 

turystyczną, którą określono jako perłę architektoniczną i „miasteczko królewskie”. Jest on 

podzielony na szlak niebieski, który prowadzi z Bałtowa do Janowca i zielony pieszy, który 

prowadzi trasą Solec nad Wisłą – Lipsko,  

Szlak regionalny – trasa nadwiślańska lewobrzeżna, która rozpoczyna się mostem na 

rzece Kamiennej u jej ujścia do Wisły. Prowadzi ona przez obszar Solca nad Wisłą, Chotczę-

Józefów, skąd prosto na północ do Gniewoszowa, gdzie wraca nad Wisłę. Kończy się na 

granicy województwa mazowieckiego za Nowym Duninowem.  

Bazę noclegową gminy stanowią ośrodki wypoczynkowe:  

 Ośrodek wypoczynkowy „Zacisze” – 60 miejsc noclegowych,  

 Ośrodek wypoczynkowy „Relaks” – 40 miejsc noclegowych,  

 Ośrodek wypoczynkowy zaadoptowany po byłym ośrodku „Walter” (będący 

obecnie w modernizacji z przewidzianą liczbą 80 miejsc noclegowych),  

 Schronisko Młodzieżowe – 48 miejsc noclegowych11.  

  

                                                             
11 www.przyjacielesolca.cba.pl (dostęp z dnia 05.01.2017) 
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 Zabytki 4.2.3

Wg wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków –stan na 31 

grudnia 2016 r. w Gminie Solec nad Wisłą znajdują się poniższe zabytki: 

Kolonia Nadwiślańska 

 kościół p. w. św. Stanisława „Na Kępie” , XVII, pocz. XIX, nr rej.: dec. 

Z 14.09.2004 

Pawłowice 

 zespół kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1884-85, nr rej.: 339/A 

z 10.04.1986: 

 kościół, 

 dzwonnica, 

 plebania. 

Raj 

 park, XVIII, nr rej.: 741 z 20.12.1957. 

Solec n/ Wisłą 

 kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, (XIV) 1604-23, nr rej.: 324/A 

z 15.06.1967 oraz 152/A z 16.03.1982, 

 dzwonnica, 1883, nr rej.: A-989 z 12.10.2010, 

 cmentarz kościelny, nr rej.: j.w., 

 cmentarz rzym.-kat. ul. Łoteckiego, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-1229 z 4.02.2014, 

 kościół cmentarny pw. św. Barbary, drewn./mur., k. XVII, 1786, nr rej.: 327/A 

z 15.06.1967 oraz 154/A z 16.03.1982, 

 zespół klasztorny reformatów, nr rej.: 326/A z 15.06.1967 oraz 153/A 

z 16.03.1982: 

 kościół pw. św. Stanisława, 

 klasztor, 

 dziedziniec z krużgankami, 

 ruiny zamku, XIV, nr rej.: 328/A z 21.06.1967 oraz 155/A z 16.03.1982, 

 ratusz, k. XIX, nr rej.: 353/A z 24.10.1986, 
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 dom podcieniowy, Rynek 10, drewn., k. XVIII, 1970, nr rej.: 853/A/59 

z 29.06.1959, 329/A z 8.05.1972 oraz 156/A z 16.03.1982. 

4.3 Przemysł 

W Gminie Solec nad Wisłą w 2015 roku zarejestrowane były 287 podmioty 

gospodarki narodowej, należące głównie do sektora prywatnego (75 podmiotów). Najwięcej 

podmiotów sektora prywatnego zajmowało się sekcją G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle). 

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 

w 2015 roku 

Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD 

Liczba jednostek 
gospodarczych na rok 

2015 

sektor 
prywatny 

sektor 
publiczny 

Ogółem 257 30 

Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 13 - 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 23 - 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 - 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

- 1 

Sekcja F Budownictwo 50 - 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych włączając 

motocykle 

75 - 

Sekcja H Transport i działalność magazynowa 22 - 

Sekcja I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
4 2 

Sekcja J Informacja i komunikacja 3 - 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 - 

Sekcja L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
4 - 

Sekcja M 
Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
7 1 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
4 - 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
7 2 
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Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD 

Liczba jednostek 
gospodarczych na rok 

2015 

sektor 
prywatny 

sektor 
publiczny 

Ogółem 257 30 

Sekcja P Edukacja 2 19 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 3 

Sekcja R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 
3 2 

Sekcja S i T Pozostała działalność usługowa 19 - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2015 

5 Ocena aktualnego stanu środowiska Gminy Solec nad Wisłą – 

obszary interwencji 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Gmina Solec nad Wisłą położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. 

Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się w rozkładzie elementów termicznych. Jest to obszar 

wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów położonych na północ i na zachód. 

Charakterystyka wybranych elementów klimatu przedstawia się następująco: 

 średnia roczna temperatura powietrza 7,5oC, 

 ilość dni mroźnych w roku < 50, 

 ilość dni z przymrozkami 115– 117, 

 czas trwania pokrywy śnieżnej: 60 dni, 

 długość okresu wegetacyjnego: 210 dni, 

 średnie roczne zachmurzenie nieba: 6,4 %, 

 średnie roczne opady atmosferyczne: 580 mm12. 

Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). Powyższe przepisy wraz 

z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 

                                                             
12 Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007–2020 
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2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 

definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, 

określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. 

Oceny jakości powietrza są wykonywane w odniesieniu do obszaru danej strefy. 

Obowiązujący układ stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 poz. 

914), zgodnie, z którym w województwie mazowieckim ocenę wykonuje się dla stref:  

 aglomeracji warszawskiej, 

 miasta Płock, 

 miasta Radom, 

 strefy mazowieckiej. 

Rysunek 3 Podział województwa mazowieckiego na strefy 

 
Źródło: WIOŚ Warszawa 
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Tabela 2. Klasyfikacja stref na podstawie wyników pomiarów w 2015 roku 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 C6H6 Pb As Cd B(a)P O3 

Strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A A C C1 A A A A C D2 

Źródło: WIOŚ Warszawa 

klasa A –jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych bądź poziomów docelowych; 

klasa C –jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony; 

klasa D2 –stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 

długoterminowego; 

klasa C1 –stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą nie ma punktów pomiarowych dla zanieczyszczeń 

powietrza. Prowadzone przez WIOŚ w Warszawie badania pomiaru stężeń zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego, są mocno uogólnione ze względu na uśrednienie ich dla całej 

strefy mazowieckiej, w której znajduje się gmina. 

Poziom stężeń pyłu PM2,5 został przekroczony. W wyniku klasyfikacji strefa 

mazowiecka otrzymało klasę C1. Ponadto poziomy stężenia B(a)P w pyle PM10 były bardzo 

wysokie, szczególnie w sezonie grzewczym. Strefa mazowiecka w wyniku klasyfikacji 

otrzymała klasę C. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenku azotu (NO2), 

dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6) oraz metali ciężkich badania wykazały poziomy 

zgodne z ustalonymi normami. W przypadku O3, strefie mazowieckiej nadano klasę D2. 

Z wyników modelowania matematycznego imisji (tabela 3) wynika, że stan powietrza 

na terenie gminy nie przekroczył dopuszczalnych wartości. Zakłady nie mają znaczącego 

negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie. 
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Tabela 3. Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń 

powietrza - średnie, średnioroczne wartości dla Gminy Solec nad Wisłą 

Uśrednione dla obszaru gmin wartości 

PM10 rok 

Liczba dni z 
przekroczeniem 

średniego 
stężenia PM10 

50 µg/ m3 

PM 2,5 rok 
B(a)P 
rok 

NO2 rok 

11,4 1 10,9 0,8 4,7 

Wartości dopuszczalne 

40 µg/ m3 - 20 µg/ m3 - 40 µg/ m3 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2015, WIOŚ Warszawa 

 Podsumowanie 5.1.1

Na obszarze Gminy Solec nad Wisłą ogólny stan powietrza jest dobry. Największe 

stężenie zanieczyszczeń w powietrzu obserwujemy podczas sezonu grzewczego, co 

związane jest z wykorzystaniem węgla kamiennego jako źródła energii. Duży wpływ na 

czystość powietrza ma również spalanie paliw płynnych stosowanych w środkach 

transportu. 

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Dobry stan jakości powietrza na 

terenie gminy. 

 Niewystarczający stopień 

wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej, które ograniczyłyby 

emisję zanieczyszczeń do powietrza, 

 Znaczny udział zanieczyszczeń 

pochodzących ze spalania paliw 

wysoko zanieczyszczających, głównie 

węgla kamiennego, 

 Brak monitoringu powietrza na 

terenie gminy, 

Szanse  Zagrożenia  

 Rozwój energetyki odnawialnej, 

 Prowadzenie monitoringu powietrza 

na terenie gminy. 

 Wzrost udziału paliw kopalnych jako 

źródła energii. 
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5.2 Zagrożenia hałasem 

Emisja hałasu w Gminie Solec nad Wisłą wiąże się przede wszystkim z ruchem 

samochodowym na głównych traktach komunikacyjnych, przebiegających przez gminę, są 

nimi droga wojewódzka 747 i 754. Monitoring hałasu nie był prowadzony na terenie gminy.  

 Podsumowanie 5.2.1

W gminie nie występują tu tereny zurbanizowane mogące znacząco wpłynąć na klimat 

akustyczny terenu. Głównym źródłem hałasu jest ruch drogowy. 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony  

 Brak uciążliwych źródeł hałasu w 

gminie. 

 Hałas którego źródłem jest ruch 

drogowy na drogach wojewódzkich 

747 i 754 przebiegających przez 

gminę. 

Szanse  Zagrożenia  

 zmniejszenie wpływu hałasu 

drogowego poprzez zadrzewienia 

przydrożne. 

 rozwój ruchu drogowego może 

przyczynić się do wzrostu hałasu. 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

Zgodnie z art. 123 i 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu 

środowiska powinien prowadzić okresowe badania kontrolne poziomów pól 

elektromagnetycznych oraz aktualizować corocznie rejestr zawierający informacje 

o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych.  

Na podstawie monitoringu prowadzonego przez WIOŚ wynika, że występujące 

w środowisku na terenie województwa mazowieckiego poziomy pól elektromagnetycznych 

są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od 

częstotliwości wynosi od 7 V/m do 20 V/m).  
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Według wyników monitoringu PEM, prowadzonego przez WIOŚ (2015 rok) nie 

stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych emisji fal elektromagnetycznych 

pochodzących z przedstawionych poniżej źródeł (linii energetycznych i nadajników telefonii 

komórkowej) w miejscach dostępnych dla ludności13. 

Rysunek 4. Rozmieszczenie źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Solec 

nad Wisłą 

 

Źródło: www.beta.btsearch.pl (dostęp z dnia 05.01.2017) 

 Podsumowanie 5.3.1

W Gminie Solec nad Wisłą nie występuje zagrożenie spowodowane 

przekroczeniem dopuszczalnych wartości promieniowania elektromagnetycznego.  

 

  

                                                             
13 WIOŚ w Warszawie (2016) 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 funkcjonujące sztuczne źródła 

radiacji na terenie gminy nie 

stwarzają zagrożenia dla ludności i 

nawet ewentualna awaria może 

mieć charakter wyłącznie 

miejscowy, 

 dotychczasowy poziom tła 

elektromagnetycznego nie 

powoduje znaczącego zagrożenia 

środowiska i ludności. 

- 

Szanse  Zagrożenia  

- 

 prawdopodobieństwo przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 

promieniowania w związku 

z rozwojem sieci 

elektroenergetycznych i zwiększoną 

liczbą urządzeń elektrycznych, 

 awaria źródeł radiacji. 

5.4 Gospodarowanie wodami 

 Wody powierzchniowe 5.4.1

Teren gminy znajduje się w obrębie zlewni rzeki Wisły. Działy wodne II rzędu 

oddzielają dorzecza rzeki Iłżanki i Krępianki, a także Krępianki i Kamiennej. Rzeka Wisła płynie 

przez znaczny odcinek gminy i jest jednocześnie wschodnią granicą gminy jak i województwa 

mazowieckiego. Jej szerokość wynosi około 200 – 800 m, a średnia głębokość – 1,5 m. Rzeka 

niestety nie jest uregulowana i posiada liczne wysepki. Środkowa część gminy odwadniana 

jest przez rzekę Krepiankę. Swoje ujście ma w miejscowości gminnej na wysokości 124 m 

n.p.m. Swój bieg ma w wyraźnie zarysowanej dolinie z północnego zachodu w kierunku 
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południowego wschodu. Rzeka Kamienna swoje ujście ma w rejonie Kępy Piotrowińskiej 

i odwadnia południowy fragment gminy. Ta rzeka w porównaniu do poprzednich jest 

uregulowana. Duże znaczenie i udział w bilansie wód powierzchniowych mają oczywiście 

starorzecza Wisły, które usytuowane są na tarasie zalewowym. Niektóre z nich łączą się 

bezpośrednio z rzeką Wisłą, a pozostałe wypełniają zagłębienia bezodpływowe.  

Rysunek 5. Wody powierzchniowe na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) 

wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego 

monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego, stanu 

chemicznego i ocenę stanu JCW. 

Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny, jest określeniem jakości struktury 

i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie 
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wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas 

jakości. 

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą w latach 2010-2015 prowadzony był monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych. Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wód, 

opublikowane przez WIOŚ w Warszawie. Stan JCW w każdym z cieków określono jako zły. 

Stan chemiczny, na odcinku Wisła - Zajezierze (stary prom), zaklasyfikowany został jako: 

poniżej stanu dobrego / przekroczenie stężenie średniorocznego. Stan ekologiczny i klasa 

elementów biologicznych wg przedstawionej klasyfikacji jest słaby. Klasa elementów 

hydromorfologicznych oceniona została jako dobra o potencjale maksymalnym .W punkcie 

Krępianka - Solec (ujście do Wisły), klasa elementów biologicznych i potencjał ekologiczny 

jest umiarkowany. W obu punktach stan JCW jest zły. 
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Tabela 4 Wyniki ocen Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) badanych w latach 2010-2015roku. 

Nazwa 
ocenianej JCW 

Kod 
ocenianej 

JCW 

Kod 
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego 

Nazwa 
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydro 
morfologicz

nych 

Klasa 
elementów 

fizykochemicz
nych 

Stan / potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
JCW 

Krępianka 
PLRW2000162

3529 
PL01S0701_1065 

Krępianka - Solec (ujście 

do Wisły)  

III  

stan / potencjał 

umiarkowany 

II 

 stan db / 

potencjał db 

poniżej 

stanu/potencj

ału dobrego 

stan / potencjał 

umiarkowany 
- zły 

Wisła od 

Kamiennej do 

Wieprza 

PLRW2000212

399 
PL01S0701_1057 

Wisła - Zajezierze (stary 

prom) 

IV 

stan/potencjał 

słaby  

I stab dobry/ 

potencjał 

maksymalny 

poniżej 

stanu/potencj

ału dobrego 

stan potencjał / 

słaby 

PSD_sr 

poniżej stanu 

dobrego/ 

przekroczone 

stężenia 

średnioroczne 

zły 

Źródło: WIOŚ Warszawa (2010-2015)
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 Obszary zagrożone podtopieniami 5.4.2

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą występuje ryzyko wystąpienia podtopień oraz 

powodzi14. Najbardziej zagrożone są tereny znajdujące się w pobliżu Wisły oraz rzeki 

Kamiennej. Powódź, która miała miejsce w ostatnich latach objęła obszar ok. 400 ha15.  

 Wody podziemne 5.4.3

Obszar Gminy Solec nad Wisłą objęty jest zasięgiem trzech JCWPd: 87, 88 oraz 104. 

Rysunek 6. Jednolite części wód podziemnych na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

 

Źródło: Opracowanie własne 

JCWPd 87– piętro czwartorzędowe nieciągłe. W północnej części terenu lokalnie 

zalega poziom mioceński. Poniżej na całym obszarze poziom górnokredowy (lokalnie 

                                                             
14 www.mapy.isok.gov.pl (dostęp z dnia 09.01.2017) 
15 UG Solec nad Wisła 
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z dolnokredowym). W pobliżu południowo-zachodniej granicy terenu (rejon Radomia) 

występuje pod nim poziom górnojurajski. Wg rozpoznania regionalnego głębokość 

występowania wód słodkich to ok. 300-600 m 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): stan dobry (w rejonie Radomia 

regionalny lej depresji ujęć komunalnych i przemysłowych). 

GZWP występujące w obrębie JCWPd 87: 405, 412, 240. 

JCWPd 88– JCWPd 88 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych 

w odniesieniu do wielkości poboru, wynoszącego ponad 22 % wielkości zasobów. Na 

obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody dobrej jakości, 

wymagają na ogół prostego uzdatniania. Cały obszar JCWPd 88 leży w obrębie GZWP 406– 

Niecka Lubelska (Zbiornik Lublin). 

JCWPd 104– piętro czwartorzędowe w południowo-zachodniej części terenu 

w dolinie Wisły. Na całym obszarze poziom górnokredowy (lokalnie z dolnokredowym). 

W zachodniej części pod poziomem górnokredowym poziom górnojurajski. 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): stan dobry.  

GZWP występujące w obrębie JCWPd: 104 oraz 405. 

 Podsumowanie 5.4.4

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą prowadzony był monitoring wód 

powierzchniowych. Stan JCW analizowanych cieków został określony jako zły. Gmina 

znajduje się w zasięgu JCWPd 87, 88, 104. Jakość wód podziemnych jest  dobra.  
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Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 istniejące zasoby wód podziemnych 

dobrej jakości; 
 zły stan JCWP, 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość nawiązania współpracy 

z sąsiednimi jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu poprawy stanu 

i jakości wód, 

 prowadzenie monitoringu wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 rozwój sieci osadniczej, infrastruktury 

technicznej i rolnictwa skutkujący 

zwiększonym poborem wody, większą 

produkcją ścieków i zwiększonym 

spływem powierzchniowym z pól 

uprawnych. 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

została przedstawiona w tabeli 5. Wynika z niej, że sieć wodociągowa jest rozwinięta 

w niewielkim stopniu, jej długość wynosi 104 km, zasilając przy tym w wodę 54,5% 

mieszkańców gminy16. 

Dane zawarte w tabeli 5. wykazują, że zużycie wody w gminie na jednego mieszkańca 

jest niższe niż średnia dla powiatu lipskiego i wynosi 8,9 m3/mieszkańca. 

  

                                                             
16 Bank Danych Lokalnych GUS dane za rok 2015 
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Tabela 5. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna na terenie Gminy Solec nad Wisłą i powiatu lipskiego  

w 2015 roku 

Jednostka 

terytorialna 

Sieć [km] 
Sieć 

[km/100km2] 
Zużycie wody z 

wodociągów w 

gospodarstwach 

domowych 

na 1 mieszkańca 

[m3] 

Ścieki komunalne odprowadzana(razem) 

[dam3] 

w
o

d
o

ci
ąg

o
w

a 

ka
n

al
iz

a
cy

jn
a 

w
o

d
o

ci
ąg

o
w

a 

ka
n

al
iz

a
cy

jn
a 

Powiat lipski 669,9 61,4 90,5 8,3 27,7 699,0 

Gmina Solec 

nad Wisłą 
104 4,2 80,1 3,2 9,8 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2015) 

Tabela 6 przedstawia zestawienie ilościowe zbiorników bezodpływowych (szamb), 

oczyszczalni przydomowych oraz stacji zlewnych w Gminie Solec nad Wisłą w latach 2013 – 

2015. 

Tabela 6. Gospodarka ściekowa poza oczyszczalnią w Gminie Solec nad Wisłą w latach 2013-2015 

Gromadzenie i wywóz nieczystości 
ciekłych 

Rok 

2013 2014 2015 

[szt.] 

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) 1607 1609 1611 

Oczyszczalnie przydomowe 1 1 1 

Stacje zlewne 1 1 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba zbiorników bezodpływowych w latach 2013-2015 zwiększyła się nieznacznie. 

Planowana jest dalsza rozbudowa przydomowych instalacji oczyszczania ścieków.  

W gminie zlokalizowana jest jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków 

o przepustowości 200 m3/dobę17 , do której poza przekazywaniem ścieków z gospodarstw 

domowych odprowadzane są ścieki z sieci kanalizacyjnej.  

  

                                                             
17 UG Solec nad Wisłą  
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 Podsumowanie  5.5.1

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Solec nad Wisłą zaopatruje w wodę 54,5 % 

mieszkańców. Sieć kanalizacyjna w gminie ma długość 4,2 km. Planowana jest rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ponadto w gminie przewiduje się inwestycje mające na 

celu zwiększenie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa jedna 

oczyszczalnia ścieków, której modernizacja została przewidziana w kolejnych latach.  

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Działająca oczyszczalnia ścieków 

na terenie gminy 

 nierozwinięta sieć kanalizacyjna, 

 słabo rozwinięta sieć 

wodociągowa, 

 małe zainteresowaniem tworzenia 

nowych przyłączy do sieci 

wodociągowej,  

 duża liczba zbiorników 

bezodpływowych. 

Szanse  Zagrożenia  

 duże możliwości uzyskania 

dofinansowania na inwestycje 

związane z gospodarką wodno-

ściekową, 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 większa liczba gospodarstw 

korzystających z przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

 mniejsza liczba nieszczelnych 

bezodpływowych zbiorników 

(szamb). 

 możliwość trwałego 

zanieczyszczenia gleb, wód 

powierzchniowych i podziemnych 

w przypadku niepodjęcia szeroko 

zakrojonych działań 

inwestycyjnych. 
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5.6 Zasoby geologiczne 

Na obszarze gminy występują złoża o charakterze lokalnym. Zaliczamy do nich piaski 

drobno i średnioziarniste, żwiry, pospółki oraz opoki. Wszystkie te surowce są 

eksploatowane doraźnie na potrzeby mieszkańców gminy. Tylko jedno złoże posiada 

dokumentację geologiczną, z którego legalnie wydobywa się surowce. Jest to złoże piasków 

Solec nad Wisłą, którego powierzchnia wynosi 1,19 ha18. 

 Podsumowanie 5.6.1

W Gminie Solec nad Wisłą znajdują się złoża zasobów kopalnych, mogą mieć one 

znaczenie o charakterze lokalnym. 

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Złoża dostępne dla mieszkańców. 
 Mała zasobność złóż; 

 Mało udokumentowanych złóż. 

Szanse  Zagrożenia  

-  Szybkie wyczerpanie złoża. 

5.7 Gleby 

Gmina znajduje się w dwóch regionach glebowo rolniczych: nadwiślańskim i iłżecko – 

soleckim. Działalność glebotwórcza rzeki Wisły w gminie jest niezwykle ważna, ponieważ 

nanosi ona najżyźniejsze pod uprawę gleby19.  

Region nadwiślański obejmuje wąski pas doliny rzeki Wisły po wschodniej stronie 

gminy. Znajdują się tu bardzo dobre i żyzne gleby – mady. Ponadto przeważają tu gleby 

kompleksu pszennego i zbożowo – pastewnego, które zalicza się do najwyższych klas 

bonitacyjnych. W związku z tym region ten kwalifikuje się do prowadzenia intensywnej 

gospodarki rolnej w zakresie uprawy bardzo wymaganych roślin rolniczych i ogrodowych. 

Region iłżecko – solecki obejmuje obszary zachodnie i środkowe w gminie. Występują 

tu gleby lessowe o niewielkiej miąższości oraz utwory pyłowe pochodzenia wodnego. Można 

                                                             
18 Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2020 
19 Ibidem 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020 

 

2017 

 

Meritum Competence |  
 
 

34 

tu również spotkać gleby pochodzenia lodowcowego w postaci piasków i glin zwałowych 

oraz pochodne skał węglowych – jurajskie i kredowe, na których wykształciły się gleby 

rędziny i pseudobielicowe. W dolinach rzek można spotkać gleby bagienne i pobagienne. 

Przeważają tu gleby III i IV klasy bonitacyjnej. 

Gleby w obszarze gminy cechują się dobrą przydatnością do produkcji rolnej – 82 % 

użytków rolnych znajdują się w klasie I – IV. 

Wykres 3. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w Gminie Solec nad Wisłą 

 

 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Solec nad Wisłą na lata 2012–2014 

Cechy środowiska naturalnego gminy, a zwłaszcza ukształtowanie terenu, dobre 

gleby oraz duży odsetek użytków rolnych sprawiają, iż ma ona charakter typowo rolniczy. 

 Podsumowanie  5.7.1

Ze względu na rolniczy charakter gminy, gleby na jej terenie odgrywają bardzo ważną 

rolę. W gminie przeważają gleby dobrych klas bonitacyjnych.  
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Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 dobre warunki do rozwoju rolnictwa. - 

Szanse  Zagrożenia  

 możliwość rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, 

 przeprowadzenie badań gleb, w celu 

ustawienia odpowiednich dawek 

nawozów. 

 erozja wodna i wietrzna. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 

2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027 Gmina Solec nad Wisłą wchodzi w skład regionu 

południowego, w którym jest jedna instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania 

odpadów, jedna kompostownia oraz dwa składowiska odpadów komunalnych. 

Rysunek 7. Gminy wchodzące w skład regionu południowego wraz z regionalnymi i zastępczymi 

instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych 

 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 

2027 
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Tabela 7. Istniejące regionalne kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 

biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie regionu południowego. 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 

2027 

Tabela 8. Istniejące regionalne składowiska odpadów komunalnych na terenie regionu 

południowego 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 

2027 

Tabela 9. Rodzaj i masa odpadów odbieranych z terenu gminy Solec nad Wisłą w 2015 roku 

Rodzaj odpadów 

Masa 

zebranych 

odpadów 

[Mg] 

Niesegregowane odpady komunalne 

(razem) 
442,8 

Odpady zebrane selektywnie (razem): 

Opakowania z papieru i tektury 

Opakowania z tworzyw sztucznych  

Opakowania ze szkła 

125,1 

21 

47,9 

56,2 

Odpady zebrane w PSZOK 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,8 

zużyte opony 4,1 

odpady wielkogabarytowe 7,1 

urządzenia zawierające freony 0,4 

opakowania z papieru i tektury 10 

opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

opakowania ze szkła 11 

opakowania zawierające pozostałości 0,2 
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Rodzaj odpadów 

Masa 

zebranych 

odpadów 

[Mg] 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 170901, 

170902 i 170903 

0,7 

odpady betonowe 7,85 

odzież z włókien naturalnych 0,5 

gruz ceglany 3  

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2015 rok 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosił 

0 %20. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych w 2015 roku wynosił 

23,94 %21. 

W 2015 roku z terenu gminy zebrano 442,80 Mg odpadów komunalnych, co daje 

90,9 kg odpadów na mieszkańca na rok22.  

 Podsumowanie 5.8.1

Gospodarka odpadami w Gminie Solec nad Wisłą wymaga ciągłego ulepszania. 

Szczególnie ważna jest selektywna zbiórka odpadów, która możliwa jest dzięki punktowi 

PSZOK znajdującemu się w gminie. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych 

i szkła oraz recyklingu wyniósł 23,94 %. 

 

  

                                                             
20

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2015 rok 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 funkcjonowanie w gminie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

 wzrost liczy produkowanych 

odpadów komunalnych. 

Szanse  Zagrożenia 

 wzrost selektywnej zbiórki odpadów,  

 obniżenie ilości wytwarzanych 

odpadów zmieszanych. 

 nielegalne pozbywanie się odpadów. 

5.9 Zasoby przyrodnicze 

 Lasy i łowiectwo 5.9.1

Lesistość gminy wynosi 23,1 %. Grunty leśne zajmują powierzchnię 3028,07 ha23. Są 

to w większości grunty Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń, obręb Lipsko. W 2015 

roku z lasów w gminie pozyskano 2352 m3 drewna24.  

Tereny leśne gminy występują w jej części północno– zachodniej. Mają postać 

rozległego i jednolitego kompleksu. W południowym fragmencie gminy, który powiązany jest 

z doliną rzeki Kamiennej oraz w północno – wschodnim w rejonie doliny Wisły, występują 

rozproszone malowniczo niewielkie kompleksy leśne.  

Lasy w gminie znajdują się w naturalnym zasięgu jodły, buka, świerka i modrzewia 

polskiego. Dominują tu lasy mieszane o charakterystycznym składzie drzewostanów, 

w którym dominuje sosna z domieszką jodły i dębu.  

W obrębie doliny rzeki Kamiennej i obniżeniach terenu można spotkać kompleksy 

olsowe, a doliny rzeki Wisły wzdłuż jej korytarza i starorzeczy – rozległe połacie zarośli 

wierzbowych. W wymienionych powyżej kompleksach leśnych przeważają drzewostany, 

które wiekiem swoim sięgają 60 – 100 lat, ale są również młode drzewa w wieku 20 – 60 lat. 

                                                             
23 Bank Danych Lokalnych GUS, dane za rok 2015 
24 Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2020 
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 Formy ochrony przyrody 5.9.2

W gminie znajdują się różnorodne powierzchniowe formy ochrony przyrody o łącznej 

powierzchni 12 983 ha. Zaliczamy do nich: 

Rezerwat Sadkowice o charakterze florystycznym. Powierzchnia rezerwatu wynosi 

0,9 ha. Położony jest w centralnej części gminy. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska 

roślin kserotermicznych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą obejmuje teren położony na 

zachodnim brzegu Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi 

walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 ha w tym 

grunty Lasów Państwowych 1 330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 

ha Elementy środowiska podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy 

Sadkowice - pomniki przyrody 2 drzewa - park wiejski. Obszar chronionego krajobrazu 

obejmuje całą gminę25. 

Obszary Natura 2000: 

Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045)– obszar obejmuje przełomowy odcinek 

doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Wiśle towarzyszą liczne 

starorzecza, łachy i zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska, rozległe płaty zarośli 

wierzbowych oraz - lokalnie - płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, 

a obszar międzywala zajęty jest przez ekstensywnie użytkowane łąki i zarośla wierzbowe. 

W górnym biegu rzeki, na stromych, wapiennych i lessowych skarpach wznoszących się nad 

doliną (osiągających miejscami nawet do 90 m wysokości względnej) występują cenne płaty 

muraw kserotermicznych. Do Wisły uchodzą liczne mniejsze cieki wodne i w tych rejonach 

spotyka się interesujące siedliska ekotonowe26. 

Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie dużych rzek, zachowanych w stanie 

względnie naturalnym. Dolina na tym odcinku ma charakter przełomu i posiada unikalne 

walory krajobrazowe. Stwierdzono tu 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG (24% powierzchni) oraz 21 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Obszar 

obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej, ważnej zarówno 

                                                             
25 www.crfop.gdos.gov.pl (dostęp z dnia 10.01.2017) 
26 Ibidem 
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dla gatunków lęgowych jak i migrujących. W "Paneuropejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów 

rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Uważana jest za 

korytarz ekologiczny rangi europejskiej. 

Dolina Kamiennej (PLH260019)– obszar znajduje się w obrębie mezoregionu 

Przedgórze Iłżeckie. Ostoję stanowi rozległa dolina Kamiennej, która jest klasyczną równiną 

denudacyjną, której wysokości absolutne rzadko przekraczają 200 m. Od Ćmielowa 

Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku północnym. Na tym odcinku 

tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden w Podgrodziu, a drugi w Bałtowie. Dla tego 

fragmentu charakterystyczne są strome lessowe lub wapienne krawędzie urozmaicone przez 

liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze skał 

wapiennych stanowiących obrzeże mezozoiczne Gór świętokrzyskich, z utworów środkowej i 

górnej jury oraz skał kredowych, cechuje się znacznymi wyniosłościami, schodzącymi 

stromymi krawędziami w dolinę rzeki. Dolina rzeki jest rozległa, podlega zalewom. Obfituje 

w starorzecza i zastoiska. W dolinie dominują rozległe ekstensywnie Użytkowane łąki 

o zmiennym uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe, trafiają się także torfowiska 

niskie. Krawędzie i zbocza doliny zajęte są przez dobrze wykształcone murawy 

kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje krasowe. Od północnego 

przełomu Kamienna skręca w kierunku północnym i uchodzi do Wisły. 

Naturalny charakter rzeki i występujące rozlewiska na utworach węglanowych 

wapieni jurajskich znajdujące się pomiędzy Ostrowcem a Ćmielowem stanowią dogodne 

siedliska dla występowania mięczaków. Na płaskiej powierzchni spokojny nurt rzeki utrwalił 

drobne oczka wodne i dominujące zawodnione rozlewiska z turzycami i pałką wodną. Są to 

bardzo dobre warunki dla takich gatunków jak poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) i 

poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) znajdujące się w rejestrze Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt. Dolina Kamiennej jest miejscem lęgów: orlika krzykliwego (Aquila 

pomarina), krwawodzioba (Tringa totanus), bekasa (Gallinago gallinago), derkacza 

zwyczajnego (Crex crex) i wodnika zwyczajnego (Rallus aquaticus). Na otaczających dolinę 

murawach kserotermicznych licznie występuje: smukwa kosmata (Scolia hirta), modliszka 

zwyczajna (Mantis religiosa) i gniewosz pospolity (Coronella austriaca). Należy podkreślić, że 
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dolina Kamiennej stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada 

także znaczne walory krajobrazowe, zwłaszcza w odcinkach przełomowych doliny Kamiennej 

z licznymi odsłonięciami skalnymi, jaskiniami oraz głębokimi wąwozami27. 

Małopolski Przełom Wisły (PLB140006)– obszar obejmuje odcinek doliny Wisły 

między Józefowem a Kazimierzem. Charakterystyczne dla niego są wysokie brzegi, meandry 

i liczne wyspy. Wyspy te mają różny charakter: od niskich, piaszczystych, nagich wysepek po 

wyżej wyniesione, porośnięte roślinnością i np. wykorzystywane jako pastwiska. Brzegi rzeki 

i terasa zalewowa. są pokryte zaroślami wiklinowymi i lasami wierzbowo-topolowymi, łąkami 

kośnymi i pastwiskami. Występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja rybitw - białoczelnej 

i rzecznej; jedno z nielicznych w kraju stanowisk lęgowych ostrygojada. W okresie lęgowym 

obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: 

dzięcioł białogrzbiety (PCK), mewa czarnogłowa, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, 

szablodziób, batalion (PCK), krwawodziób, mewa pospolita, ostrygojad (PCK) i rycyk; 

w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje płaskonos, nurogęś i zimorodek. Ważna 

ostoja dla ptaków wodno-błotnych28. 

Użytki ekologiczne29: 

Użytek 115 – Raj I– utworzony przez Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Radomskiego 

z dn. 06.09.1996 w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Radom. z dn. 

20.09.1996r. Nr 21 poz 219). Powierzchnia użytku wynosi 4,42 ha, stanowi on siedlisko 

przyrodnicze i stanowisko rzadkich i chronionych gatunków. 

Użytek 116 –Raj II– utworzony przez rozporządzenie Nr 63 Wojewody Radomskiego z 

dn. 06.09.1996 w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Radom. z dn. 

20.09.1996r. Nr 21 poz 219). Użytek ma charakter bagna o powierzchni 24,24 ha. Chronione na 

jego terenie wartości to okresowo zalewane zagłębienie terenu. 

Użytek 117– Raj IV– powstały na mocy rozporządzenie Nr 63 Wojewody 

Radomskiego z dn. 06.09.1996 w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. 

Radom. z dn. 20.09.1996r. Nr 21 poz 219). Użytek ma charakter bagienny o powierzchni 1,44 

                                                             
27

 www.crfop.gdos.gov.pl (dostęp z dnia 10.01.2017) 
28 Ibidem 
29 Ibidem 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020 

 

2017 

 

Meritum Competence |  
 
 

42 

ha. Największymi wartościami przyrodniczymi są zabagnione obniżenia terenu (podmokła 

łąka).  

Użytek 118–Raj V– akt prawny ustanawiający użytek ekologiczny 118 to 

rozporządzenie Nr 63 Wojewody Radomskiego z dn. 06.09.1996 w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Radom. z dn. 20.09.1996r. Nr 21 poz 219). Powierzchnia użytku 

wynosi 1,19 ha. Wartością przyrodniczą jest zabagnione obniżenie terenu.  

W gminie znajdują się 3 pomniki przyrody30.  

Rysunek 8. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  

                                                             
30 Bank Danych lokalnych GUS, dane za rok 2015 
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 Podsumowanie 5.9.3

Lesistość gminy wynosi ok. 23 %. Dominują tu lasy sosnowe z domieszką jodły i dębu. 

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą istnieją różnorodne formy ochrony przyrody. Łączna ich 

powierzchnia wynosi 12983 ha. Obszary te stanowią ostoję dla rzadkich gatunków roślin 

i zwierząt oraz korytarze ekologiczne o randze krajowej i europejskiej.  

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Różnorodność powierzchniowych 

form ochrony przyrody na terenie 

gminy; 

 Krajowe i międzynarodowe znaczenie 

obszarów chronionych w ochronie 

przyrody; 

 Atrakcyjność terenu 

 Ograniczenie dla inwestycji 

Szanse  Zagrożenia  

 Możliwość rozwoju turystyki; 

 Skuteczna promocja regionu 

 Rozwój przemysłowo–gospodarczy o 

niekorzystnym wpływie na obszary 

chronione; 

 Ingerencja człowieka niszcząca 

naturalne krajobrazy. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami 

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą nie znajdują się zakłady o dużym i o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). 

Przypadki poważnych awarii mogą dotyczyć również wycieków substancji ropopochodnych 

w wyniku wypadków lub kolizji drogowych. 
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 Podsumowanie 5.10.1

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą nie znajdują się zakłady o dużym i o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych. 

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony  

 Brak zakładów o dużym i o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii. 

- 

Szanse  Zagrożenia  

- 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

może prowadzić do zwiększenia 

szans na awarię. 
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6 Powiązania obszarów interwencji z zagadnieniami 
horyzontalnymi 

Rozpatrując obszary interwencji, wzięto pod uwagę zagadnienia horyzontalne. 

Poniższa tabela przedstawia, które obszary interwencji mają powiązanie z wybranymi 

zagadnieniami horyzontalnymi.  

Tabela 10. Powiązania obszarów interwencji z zagadnieniami horyzontalnymi 

Obszary przyszłej 

interwencji 

Powiązania z zagadnieniami (kwestiami) horyzontalnymi 

adaptacja do 

zmian klimatu 

nadzwyczajne 

zagrożenie 

środowiska 

działania 

edukacyjne 

monitoring 

środowiska 

Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Zagrożenia hałasem ○ ○ ✓ ✓ 

Pola elektromagnetyczne — — — ✓ 

Gospodarowanie wodami ○ ○ ✓ ✓ 

Gospodarka wodno- ściekowa ○ ○ ✓ ✓ 

Zasoby geologiczne — — — ○ 

Gleby ✓ — ○ ✓ 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

○ ○ ✓ ○ 

Zasoby przyrodnicze ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 
○ ✓ ○ ○ 

Symbol Wyjaśnienie 

✓ wpływ bezpośredni – obszary przyszłej interwencji powiązane są w sposób bezpośredni z 

kwestiami horyzontalnymi  

○ wpływ pośredni - obszary przyszłej interwencji powiązane są w sposób pośredni z kwestiami 

horyzontalnymi  

— wpływ bez związku – brak powiązania między obszarami interwencji, a kwestiami 

horyzontalnymi 
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7 Podsumowanie efektów realizacji dotychczasowego POŚ oraz 

prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania aktualnego 

POŚ 

Realizacja zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla  Gminy Solec nad 

Wisłą na lata 2012 – 2014, wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie 

gminy. W tabeli 11 zestawiono wartości wskaźników monitorowania efektów realizacji POŚ.  

Głównymi celami ochrony środowiska zawartymi w POŚ były: poprawa jakości 

powietrza atmosferycznego, ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości 

i zapobieganie zanieczyszczaniu, zachowanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych, poprawa stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczaniu 

powierzchni ziemi. 

Tabela 11. Zmiana wartości wskaźników monitorowania ujętych w POŚ 

Nazwa wskaźnika 

Je
d

n
o

st
ka

 

Wartość wskaźnika  wzrost 
wartości 

wskaźnika 

2012 2014 2015 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 72,1 72,1 104 31,9 

Połączenia  wodociągowe prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania  
szt. 923 998 1103 180 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 4,2 4,2 4,2  0 

Połączenia kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania  
szt. 90 85 87 -3 

Korzystający z sieci wodociągowej % 41,6 52,2 54,5 12,9 

Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 4,8 4,3 4,6 -0,2 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 8 8 9,8 1,8 

Zbiorniki bezodpływowe szt. 1607 1609 1611 4 

Oczyszczalnie przydomowe szt. 1 1 1  0 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków  szt. 1 1 1  0 

Ścieki oczyszczone w ciągu roku dam 14 18 16 2 

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków osoby 1100 1100 1100  0 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach z oczyszczalni - 
BZT5 

kg/rok 

38 43 40 2 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach z oczyszczalni - 
ChZT 

1458 1651 1512 54 

Obszary prawnie chronione ogółem ha 12983 12983 12983  0 

Pomniki przyrody ogółem szt. 3 3 3  0 

Źródło: Opracowanie własn, na podstawie danych GUS  
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Objaśnienie: 

- spadek wartości wskaźnika  - wzrost wartości wskaźnika   wartość niezmieniona 

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012-2015 przyniosła Gminie Solec nad 

Wisłą korzyści. Inwestycje wpłynęły na poprawę stanu jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, poprzez nowe przyłącza do sieci wodociągowej.  

W kolejnych latach przewiduje się dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

gminy.  

8 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

Celami realizacji programu ochrony środowiska jest poprawa stanu i ochrona 

środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Po 

przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania, których 

realizacja przełoży się na poprawę stanu środowiska w gminie. ww. cele i zadania zostały 

opisane w tabeli 12. 

Ponadto kontynuowane będzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego zapisów 

mających na celu ochronę środowiska. Przykładem takich dokumentów są Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego. Wyznaczane w nich kierunki zagospodarowania terenu 

oraz uwarunkowania, mające wpływ na ochronę środowiska to m.in.: 

 zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych, tj. 

powodujących przekroczenia ustalonych przepisami odrębnymi standardów 

jakości środowiska ograniczanie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie 

terenów jej rozwoju, w pierwszej kolejności w granicach wykształconych już 

pasów i skupisk zabudowy lub w ich sąsiedztwie; 

 wypełnianie wolnych enklaw w pasmach istniejącej zabudowy zagrodowej 

i mieszkaniowej jednorodzinnej w celu odpowiedniego wykorzystania terenów 

już zurbanizowanych i stworzenia większej ich zwartości przestrzennej; 

 wyposażanie terenów zabudowy mieszkaniowej co najmniej w sieci 

elektroenergetyczne i wodociągowe, a strefy koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej - także w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
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 propagowanie odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem energii produkowanej 

z wiatru; 

 rekomendowanie stopniowego ograniczania wykorzystywania węgła kamiennego 

jako głównego nośnika energii cieplnej stosowanego do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 
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Tabela 12. Cele, kierunki interwencji oraz zadania Gminy Solec nad Wisłą 

Lp
. 

Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1.  

Gospodarka 

wodno–

ściekowa 

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych 

Długość 
wybudowanej 

sieci: 
 

–wodociągowej 
 
–kanalizacyjnej 
 
Liczba 
wybudowanych 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków 
 
Liczba 
zmodernizowan
ych oczyszczalni 
ścieków 

 
 

104 km 
 

4,2 
 

 
1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
>118 km 

 
>34,2 km 
 
 
>101 
 
 
 
 
 
1 

Budowa i 
modernizacja 
infrastruktury 

wodo–ściekowej 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej 

Gmina Solec 
nad Wisłą 

- 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Solcu nad 

Wisłą 

2.  
Gospodarka 
odpadami 

Przywrócenie 
wartości użytkowej 

terenom 
zdegradowanym 

Powierzchnia 
rekultywowane

go terenu 
0 ha 1,039 ha 

Rekultywacja 
terenu 

Rekultywacja wysypiska 
odpadów komunalnych 

zlokalizowanego w 
Przedmieściu Bliższym 
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Tabela 13 Harmonogram zadań wraz z ich finansowaniem 

Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowie-
dzialny za 
realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) Źródło 
finansowa-

nia 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 
rok 

2016 
rok 

2017 
rok 

2018 
rok 

2019 
rok 

2020 
rok 

2021 
rok 

2022 
razem 

Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej 

Gmina 
Solec nad 

Wisłą 

- 400 400 400 300 - - 1500 

budżet 
gminy, 
PROW, 

WFOŚiGW 

- 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

- 500 500 500 500 - - 2000 

budżet 
gminy, 
PROW, 

WFOŚiGW 

- 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
-  350 350 300 - - 1000 

budżet 
gminy, 
PROW, 

WFOŚiGW 

- 

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

w Solcu nad Wisłą 

- 25 25 25 25 - - 100 

budżet 
gminy, 
PROW, 

WFOŚiGW 

- 

Gospodarka 

odpadami 

Rekultywacja 
wysypiska odpadów 

komunalnych 
zlokalizowanego w 

Przedmieściu 
Bliższym 

- 144,4 144,4 144,4 144,4 - - 722 
budżet 
gminy, 

WFOŚiGW 
- 
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9 Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska 

Aby realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przebiegała 

zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz 

ewaluacji ich wykonania. 

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów;  

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem; 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Monitoring realizacji planu będzie prowadzony z wykorzystaniem wzoru 

sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 

2020 (tabela 14). Do końca lutego każdego roku kalendarzowego wyznaczony przez Wójta 

Gminy Solec nad Wisłą pracownik Urzędu Gminy uzupełni wzór sprawozdania, a następnie 

przeanalizuje, czy zadania są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i czy 

występują trudności w ich realizacji. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności 

pomiędzy stopniem realizacji Programu, a jego założeniami, zostaną podjęte czynności 

mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących. Wzór 

sprawozdania będzie również wykorzystany jako podstawa opracowania raportu 

z wykonania programu ochrony środowiska, który zgodnie z polskim prawodawstwem 

sporządza się co 2 lata. 
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Tabela 14 Wzór sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisałą do roku 2020 

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020 za rok …… 

Obszar 

interwencji 
Nazwa zadania Stan realizacji 

Poniesione 

koszty 

[tys. zł] 

Wskaźniki wykonania zadania Stopień 

wykonania 

zadania* 

[%] 

Nazwa 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

Gospodarka 
wodno–
ściekowa 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej 

 zrealizowano 

 w trakcie 

realizacji 

 nie zrealizowano 

 

Długość 

wybudowanej sieci: 

 

–wodociągowej 
 

–kanalizacyjnej 
 

Liczba 

wybudowanych 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

Liczba 

zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków 

 

 

 

104 km 

 

4,2 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

>118 km 

 

>34,2 km 

 

 

>101 

 

 

 

 

1 

  

Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w 

Solcu nad Wisłą 

Gospodarka 
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