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1. Wprowadzenie  

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zarządy powiatów zobowiązane są do  

sporządzania powiatowego programu ochrony środowiska, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 ze 

zmianami). Program ochrony środowiska określa cele, priorytety oraz harmonogram działań 

niezbędne do utrzymania lub poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju.  

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego jest strategicznym narzędziem realizacji 

lokalnej polityki ekologicznej. Realizacja zadań założonych w niniejszym programie oraz 

Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 jest gwarantem trwałego i zrównoważonego 

rozwoju powiatu łaskiego.  

Wykonanie analizy stanu jakości oraz potrzeb w zakresie ochrony środowiska było 

możliwe dzięki zaangażowaniu poszczególnych gmin w początkowym etapie prac, poprzez 

udostępnienie danych.  

Przy sporządzaniu programu uwzględniono wszystkie wymagania obowiązujących 

przepisów prawnych (ustaw i przepisów wykonawczych), które obowiązywały na dzień 

sporządzania programu i dotyczą zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych.  

Program uwzględnia zapisy: 

 krajowego programu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 polityki ekologicznej państwa, 

 wojewódzkiego programu gospodarki odpadami, 

 strategii rozwoju województwa łódzkiego, 

 programu ochrony środowiska województwa łódzkiego. 

Opracowany Program obejmuje okres 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2020-2023. Zarząd Powiatu Łaskiego sporządza co 2 lata raport z wykonania Programu, który 

przedstawia Radzie Powiatu, co wynika z zapisu art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Ustalenia sformułowane w niniejszym opracowaniu i ich realizacja zależeć będą od wielu 

czynników, m.in. od tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, możliwości budżetowych 

powiatu oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla strony finansowej 

planowanych przedsięwzięć. Nie można więc wykluczyć możliwości wprowadzania lub 

wykreślania pewnych zadań zawartych w tym opracowaniu w toku ich realizacji.  
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Cele i kierunki działań proekologicznych zawarte w opracowaniu służą rozwiązywaniu 

konfliktów relacji gospodarka – środowisko oraz ogólnej poprawie stanu środowiska powiatu 

łaskiego. 
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2. Charakterystyka powiatu 

2.1. Informacje ogólne 

Powiat Łaski ma powierzchnię 618 km
2
 i leży w środkowo-zachodniej części 

województwa łódzkiego (rys. 1). Sąsiaduje z powiatami: zduńskowolskim, pabianickim, 

bełchatowskim, sieradzkim, wieluńskim i poddębickim. Stolice sąsiednich powiatów to duże 

miasta województwa: Pabianice (70,4 tys. mieszkańców), Bełchatów (61,8 tys.), Zduńska 

Wola (44,4 tys.), Sieradz (44,4 tys.). Porównanie powiatu łaskiego z sąsiadami przedstawia 

tabela 1. 

 

 

Rys. 1 Położenie powiatu łaskiego na mapie Polski 

 

Tabela 1 

Powiat Łaski na tle sąsiednich powiatów 

Lp. Powiat 
Część wspólna 

granicy w km 

Powierzchnia  

w km
2
 

Liczba ludności 

(tys.) 

1 Łaski 191 618 50,7 

2 Zduńskowolski 59 369 68,1 

3 Pabianicki 53 492 119,8 

4 Bełchatowski 51 968 113,2 

5 Sieradzki 16 1491 120,5 

6 Wieluński 10 926 78,0 

7 Poddębicki 2 881 41,9 

Źródło:  Statystyczne Vademecum Samorządowe 2014(GUS 2013) 

W skład powiatu łaskiego wchodzi pięć jednostek samorządowych: miejsko-wiejska 

gmina Łask oraz gminy wiejskie: Buczek, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady (rys. 2).  

Największy obszar zajmuje gmina Widawa (niemal 30% powierzchni powiatu), kolejną 

pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest gmina Łask. Łącznie te dwie gminy 

zajmują ponad połowę powierzchni powiatu. Najmniejszymi gminami są Wodzierady  



Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 

- 8 - 

i Buczek. W powiecie znajduje się jedno miasto oraz 178 wsi. Obszary gmin podzielone są na 

130 sołectwa.  

Szczegółowy i aktualny opis sieci osadniczej i ludności powiatu znajduje się w Strategii 

Rozwoju Powiatu 2022. 

 

Rys. 2. Gminy powiatu łaskiego 

 

Tabela 2 

Gminy powiatu łaskiego 

Lp. Gmina 
Powierzchnia  

[km
2
] 

% 

Liczba: 

Sołectw Miejscowości 
Ludności 

w 2013 r. % 

1 Łask 145 23,7 31 50 28 241 55,71 

2 Buczek 92 14,7 16 24 5 082 10,03 

3 Sędziejowice 120 19,5 25 30 6 411 12,65 

4 Widawa 179 28,9 41 47 7 627 15,05 

5 Wodzierady 82 13,2 20 33 3 326 6,56 

6 Razem 618 100,0 130 179 50 687 100,0 

Źródło:  Statystyczne Vademecum Samorządowe 2014(GUS 2013) 
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2.2. Położenie fizyczno-geograficzne 

Powiat Łaski umiejscowiony jest na Niżu Polskim (Podprowincja – Nizina 

Środkowopolska) w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej (Makroregion). Większość 

obszaru (70%) powiatu należy do Mezoregionu Wysoczyzna Łaska. Południowa część 

powiatu – obszar gminy Widawa – należy do Mezoregionu Kotlina Szczercowska.  

Współrzędne geograficzne najbardziej wysuniętych  punktów powiatu łaskiego: 

- na północy: 

wieś Przyrownica w gminie Wodzierady 51°46’ 35’’ szerokości geograficznej N 

- na południu: 

wieś Raczynów w gminie Widawa 51° 20’ 30’’ szerokości geograficznej N 

- na zachodzie: 
wieś Siemiechów w gminie Widawa 19° 01’ 25’’ długości geograficznej E 

- na wschodzie: 
wieś Rokitnica w gminie Łask 19° 06’ 06’’ długości geograficznej E. 

Powiat jest rozciągnięty na osi południkowej, której długość wynosi 49 km. Szerokość 

powiatu mierzona w najwęższym miejscu (gmina Wodzierady) liczy zaledwie 6 km,  

w najszerszym 22 km. 

 

2.3. Położenie komunikacyjne 

Przez powiat przebiega droga ekspresowa S-8: Łódź – Wrocław (do Łodzi jest 30 km,  

do Wrocławia 190 km). 

Drogami wojewódzkimi są: 

nr 473 Łask – Koło (90 km); 

nr 483 Łask – Częstochowa (90 km); 

nr 481 Łask – Wieluń (65 km); 

nr 710 Łódź – Błaszki, przebiegająca przez Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Szadek, 

Wartę (80 km); 

nr 484 łączy drogę wojewódzką DW483 w Buczku z drogę krajową nr DK91  

w Kamieńsku. W Bełchatowie droga przecina drogę krajową DK8, a przed 

Kamieńskiem przecina drogę krajową DK1 (45 km); 

nr 480 Sieradz – Szczerców (40 km). 

 

Drogi krajowe przekazane w zarząd gminom: 

nr 14 Łódź – Wrocław (do Łodzi jest 35 km, do Wrocławia 200 km); Łowicz – 

Walichnowy; 

nr 12 (44)
 
 Łask – Piotrków Trybunalski (45 km); Dorohusk – Łęknica. 

Sieć dróg, szczególnie po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S-8 czyni z powiatu 

łaskiego ważny węzeł komunikacji samochodowej centralnej Polski. 

Obszar powiatu w części środkowej przecina linia kolejowa z Warszawy przez Łódź  

do Kalisza i Wrocławia. Ma ona znaczenie szczególnie ważne dla ruchu osobowego.  
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Na terenie powiatu nie ma przystanku pociągów pośpiesznych. Najbliżej znajdują się one  

w Zduńskiej Woli i Pabianicach. 

Przez południową część powiatu, południkowo, przebiega magistrala kolejowa  

Śląsk – Porty, szczególnie ważna w przewozach towarowych. W bezpośrednim sąsiedztwie, 

zaledwie 3 km od granicy powiatu, znajduje się na tej linii ważny węzeł kolejowy Zduńska 

Wola – Karsznice.  

Na terenie powiatu łaskiego znajduje się lotnisko wojskowe, pełniące funkcję 

przyjmowania i serwisowania samolotów F-16, a także szkolenia pilotów. W najbliższym 

czasie planowana jest rozbudowa tego lotniska.  

 

2.4. Drogi 

Powiat Łaski jest ważnym węzłem komunikacyjnym, który wykształcił się w ciągu 

wieków i dziś ułatwia połączenia Łodzi z Wieluniem i Opolem, Dolny Śląsk i Kalisz  

ze stolicą województwa oraz Wielkopolskę z Lubelszczyzną i Małopolską. 

Istniejąca sieć dróg na terenie powiatu łaskiego: 

 drogi krajowe    - 24 km (obecnie drogi te przejęły Gminy oraz 

uruchomiły procedurę przekazania tych dróg w zarząd województwa)  

 drogi wojewódzkie   - 83 km 

 drogi powiatowe   - 230,5 km, (w tym 20,0 km ulice miejskie)   

 drogi gminne    - 437,1 km    

 

Miasto Łask przecina droga krajowa nr 14 relacji Łódź – Sieradz – Wrocław i droga  

nr 12 (44) relacji Łask – Piotrków Trybunalski. Na taką sieć nakładają się drogi wojewódzkie 

– w Łasku 481, 483 i 473, w Widawie 480, a w Wodzieradach 710. 

Ciągi dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej i utwardzonej stanowią 90% ogólnej 

długości, pozostała część to drogi gruntowe (tab. 3 i 4). Stan nawierzchni bitumicznych 

można określić jako dostateczny. Natomiast w bardzo złym stanie jest system odwodnienia 

dróg (niedrożne rowy i przepusty), który jest bardzo istotnym elementem trwałości 

nawierzchni drogi. 

Problemem sieci dróg powiatowych jest również ich nośność, szerokość i stan poboczy. 

Większość dróg została wybudowana w latach 70-tych XX wieku z przystosowaniem  

do ruchu lekkiego. Gwałtowny rozwój motoryzacji w latach 90-tych i wzrost przewozu 

towarów taborem samochodowym (TIR) powoduje szybką degradację nawierzchni dróg.  

W związku z tym większość dróg powiatowych wymaga przystosowania do standardów dróg 

powiatowych. 
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Elementem składowym majątku drogowego są mosty w ilości 21 sztuk oraz przepusty 

drogowe. Stan techniczny mostów ogólnie można określić jako dobry, natomiast aż 30% 

przepustów wymaga przebudowy z uwagi na zły stan techniczny lub z uwagi na 

niezadowalające normy techniczne (zbyt małe przekroje, brak barier ochronnych). 

Właściwy stan techniczny jest elementem niezbędnym dla rozwoju miasta Łask i całego 

powiatu. 

 

Tabela 3 

Rodzaj nawierzchni dróg powiatowych pozamiejskich [km] 

Gmina 

 

Ogółem 

 

 

Bitumiczna 

 

 

Tłuczniowa 

 

 

Brukowa 

 

Gruntowa 

ulepszona 

Gruntowa 

naturalna 

Łask 39,6 31,5   3,3 4,8 

Buczek 22,7 19,6   2,8 0,3 

Sędziejowice 56,9 49,3 2,0 0,2 0,4 5,0 

Widawa 47,8 40,7 1,3  3,3 2,5 

Wodzierady 43,5 40,3   0,9 2,3 

Razem 210,5 181,4 3,3 0,2 10,7 14,9 
źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku 

 

 

Tabela 4 

Rodzaj nawierzchni dróg powiatowych miejskich [km] 
 

 

 

 

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku 

 

 

 

 

  

Gmina Ogółem Bitumiczna 
Kostka, 

klinkier 

Gruntowa 

ulepszona 

Gruntowa 

naturalna 

Łask 20,0 16,0 2,6 0,8 0,6 
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Tabela 5 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 

L.P. Nr drogi Odcinek Gmina Długość Zakres remontu 

1 DP 3300 
Wodzierady – 

Nowy Świat 
Wodzierady Ok. 3km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie, 

kanalizacja deszczowa 

2 DP 2301 
Buczek - 

Luciejów 
Buczek Ok. 4,7km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie 

3 DP 4910 
Piorunów - 

Przyrownica 
Wodzierady Ok. 1,3km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

4 DP 2311 
Zborów - 

Ochle 
Widawa Ok. 3,8km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodniki, rowy 

5 DP 2306 Siedlce Sędziejowice Ok. 1,7km 
Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

6 DP 2301 
Sędziejowice - 

Brody 
Sędziejowice Ok. 3,5km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie, 

kanalizacja deszczowa 

7 DP 2308 
Rogóźno - 

Patoki 
Widawa Ok. 6,3km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, rowy 

8 DP 2325 
Ul. Armii 

Krajowej 
Łask Ok. 850m 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, zjazdy, oznakowanie, 

kanalizacja deszczowa 

9 DP 2327 
Ul. 

Warszawska 
Łask Ok. 650m 

Przebudowa jezdni, chodników, 

oznakowanie 

10 DP 2333 Ul. Ogrodowa Łask Ok. 500m 

Przebudowa jezdni, chodników, 

oznakowanie, kanalizacja 

deszczowa 

11 DP 2300 Okup - Bałucz Łask Ok. 4,3km 
Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

12 DP 4906 

Borszewice 

Kolejowe – 

Borszewice 

Kościelne 

Łask Ok. 2,0km 
Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

13 DP 1907 
Nowe Kozuby 

- Żagliny 
Sędziejowice Ok. 1,2km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

14 DP 2305 Gucin Buczek Ok. 1,1km 
Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

15 DP 1907 
Podule - 

Kalinowa 
Sędziejowice Ok. 1,0km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 

16 DP 2301 
Luciejów - 

Sędziejowice 
Sędziejowice Ok. 4,5km 

Przebudowa jezdni, pobocza, 

rowy 
źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku 
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2.5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Powiat Łaski zaopatrywany jest w wodę wyłącznie z ujęć głębinowych, zarówno  

do celów gospodarki komunalnej jak i przemysłu. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 

762,2 km.  

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej zależna jest od możliwości i potrzeb lokalnych  

w poszczególnych gminach powiatu, mając także na uwadze nowe tereny przewidziane pod 

zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Ze względu na dobrą jakość 

wody uzdatnianie polega głównie na napowietrzaniu i filtracji. Woda charakteryzuje się 

niskim stopniem mineralizacji. 

Aktualny stan zwodociągowania powiatu przedstawiono w tabeli 6. W chwili obecnej 

najwyższy stopień zwodociągowania jest w gminach Sędziejowice, Buczek i Łask. Planuje się 

doprowadzenie sieci wodociągowej do wszystkich siedlisk (miejscowości) na terenie powiatu 

łaskiego. 

Tabela 6 

Stan zwodociągowania poszczególnych gmin powiatu łaskiego 

Lp. 
Jednostka 

samorządowa 

Ilość ujęć 

wody 

Długość sieci 

[km] 

Poziom 

zwodociągowania 

[%]  

1. Gmina Łask 3 235,6 95,5 

2. Gmina Buczek 2 116,9 99,9 

3. Gmina Sędziejowice 3 143,1 100 

4. Gmina Widawa 4 170,9 85 

5. Gmina Wodzierady 3 102,7 89,9 

 źródło: dane z urzędów gmin 

Oprócz systemu wodociągów istnieją indywidualne ujęcia wód głębinowych i studnie 

kopane (z kręgów betonowych).  

Sieć kanalizacyjna powiatu łaskiego ma długość 147,09 km. Do kanalizacji podłączone 

jest 1854 obiektów. Aktualny stan sieci kanalizacyjnej w powiecie łaskim oraz ilość 

oczyszczalni ścieków ilustruje tabela 7. Obserwowany wzrost długości sieci wodociągowej 

nie jest równomierny z potrzebami i realizacją w zakresie budowy oczyszczalni i kolektorów 

sanitarnych. Na terenach nieskanalizowanych ścieki gospodarcze zagospodarowane są  

na własnym gruncie. Powszechnie występuje odprowadzanie ścieków do szamb, które często 

są nieszczelne, co powoduje zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych. W wyniku braku 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej istnieje wiele instalacji przydomowego oczyszczania ścieków. 

  



Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 

- 14 - 

Tabela 7 

Sieć kanalizacyjna w powiecie łaskim 

Lp. Gmina 
Ilość 

oczyszczalni 

Długość sieci 

[km] 

Poziom  

skanalizowania  

[%] 

1. Łask 3 85,8 70 

2. Buczek 2 28,2 43 

3. Sędziejowice 2 22,09 36 

4. Widawa 2 11 18 

5. Wodzierady - - 0 

źródło: dane z urzędów gmin 

Na terenie powiatu oczyszczalnie ścieków komunalnych posiadają 4 gminy: 

a) gmina Łask – 3 oczyszczalnie (Łask, Łask-Kolumna i Kopyść), 

b) gmina Buczek – 2 oczyszczalnie (Buczek i Czestków), 

c) gmina Sędziejowice – 2 oczyszczalnia (Brody i Marzenin), 

d) gmina Widawa – 2 oczyszczalnie (Widawa i Ligota). 

Ponadto oczyszczanie ścieków odbywa się w przydomowych oczyszczalniach ścieków.  

Na podstawie informacji z gmin powiatu ilość oczyszczalni przydomowych wynosi: 

- w gminie Łask 154 szt. 

- w gminie Buczek 257 szt. 

- w gminie Widawa 1 szt. 

- w gminie Wodzierady 36 szt. 

- w gminie Sędziejowice 4 szt. 

Na terenie powiatu funkcjonują następujące zakładowe oczyszczalnie ścieków:  

 P.P.H.U. „ARAK” Gorzelnia w Brodni gm. Buczek – oczyszczalnia mechaniczna, 

 Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak w Lichawie gm. Sędziejowice – 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, 

 ELFA PHARM Sp. z o.o., gm. Widawa – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, 

 P.P.H.U. KAWIKS w Patokach gm. Widawa – oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna,  

 XELLA TEODORY S.A. w Teodorach gm. Łask – oczyszczalnia biologiczna, 

 oczyszczalnia przyszkolna w Kwiatkowicach, gm. Wodzierady – oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna. 

 

Szczegółowy i aktualny opis infrastruktury technicznej w powiecie zawiera Strategia 

Rozwoju Powiatu 2022. 
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2.6. Gospodarka odpadami 

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje gospodarkę odpadami jest Ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami). W rozumieniu 

Ustawy, jako odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa 

się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne,  

to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Dokumentem regulującym gospodarkę odpadami na terenie województwa łódzkiego,  

w tym powiatu łaskiego, jest „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”. 

Ustawodawca nie nakłada obowiązku sporządzania planów na poziomi powiatów i gmin. 

Jednakże zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami na terenie powiatu łaskiego stanowią 

istotny element „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2019  

z perspektywą do roku 2023”. 

Wytwarzanie odpadów jest nieodłączną cechą aktywności człowieka na przestrzeni 

wieków. Ich zagospodarowanie staje się dużym problemem wszystkich społeczeństw  

i gospodarek. W 2014 roku w Polsce wytworzono 10330,0 tys. Mg odpadów komunalnych. 

W ostatnich latach ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmniejsza się. Zwiększa się 

natomiast sprawność zbierania wytworzonych odpadów, który za rok 2014 wynosi 100%.  

W roku 2013 zebrano 84% wytworzonych odpadów komunalnych. Do unieszkodliwienia 

poprzez kompostowanie lub spalanie przeznaczono 26,3% odpadów. Wciąż największa ilość 

odpadów kierowana jest na składowiska (GUS 2015).  

Statystycznie mieszkaniec Polski produkuje rocznie 268 kg odpadów, w woj. Łódzkim 

średnia produkcja wynosi 256 kg na mieszkańca rocznie. Jest to jeden z najniższych 

wskaźników w Europie. W 2013 roku 80% ludności w Polsce objęta była zbiórką odpadów 

komunalnych. Ze względu na objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi szacuje się, że aktualnie 100% ludności objęta jest 

zbiórką odpadów komunalnych. W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 prognozuje 

się wzrost ilości wytwarzanych odpadów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do poziomu 

377 kg/M w 2020 r. i wzrost ilości wytwarzanych odpadów, z tempem od 1,2 do 1,6% 

rocznie. Ilość odpadów komunalnych zebranych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

bardzo wyraźnie zależy od kondycji ekonomicznej poszczególnych regionów kraju. 

Masa oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych w bardzo dużym stopniu zależą 

od miejsca ich powstawania. W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wskazano również 

na zamożność społeczności lokalnej, jako główny czynnik decydujący o ilości oraz składzie 

odpadów. rodzaj zabudowy miejskiej, styl życia mieszkańców, sposób ogrzewania oraz porę 

roku także wpływa na skład fizyczny i chemiczny odpadów. 
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Odpady komunalne w Polsce zawierają ok. 40-50% substancji organicznej, 50–60% 

części mineralnych, 0,53–0,87% azotu, 0,45–0,88% fosforu oraz 0,14–0,48% potasu. Ponadto 

odpady stałe zawierają również pierwiastki śladowe (molibden, miedź, cynk, kobalt, nikiel, 

kadm, chrom, rtęć, ołów). 

W myśl zrównoważonego rozwoju, użyteczne składniki zawarte w odpadach powinny 

podlegać wtórnemu obiegowi, nie tylko ze względu na oszczędzanie zasobów naturalnych, 

lecz głównie z uwagi na bezpośrednią ochronę środowiska. Działania związane z gospodarką 

odpadami wynikają także z konieczności ochrony zasobów gleb przed wyłączeniem  

z użytkowania i ochrony samych gleb przed degradacją fizyczną i chemiczną. 

Odpady organiczne pozostawione bez zabezpieczenia powodują skażenia powietrza, wód 

gruntowych i powierzchniowych. Stają się pożywką dla organizmów chorobotwórczych  

i żerowiskiem dla much, gryzoni i ptaków, będących roznosicielami wielu chorób. Zgodnie  

z Dyrektywą UE o składowiskach odpadów, Polska musi dążyć do znacznego zredukowania 

masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji. W Krajowym Programie 

Gospodarki Odpadami przyjęto za cel zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska do 35%, w roku 2020, masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 roku. Nie udało się osiągnąć założonego zmniejszenia masy 

składowanych odpadów komunalnych do max. 60% odpadów wytworzonych do 2014 roku. 

Zasady postępowania z odpadami doskonale opisano w Art. 17 Ustawy o odpadach. 

Zgodnie z którym, wprowadza się następującą hierarchię postępowania: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów, 

2) przygotowywanie do ponownego użycia,  

3) recykling,  

4) inne procesy odzysku,  

5) unieszkodliwianie. 

 

Nie mniej ważne są zapisy Art. 18 i 19 Ustawy o odpadach, w których określono zasady 

postępowania wytwórców odpadów w kierunkach zgodnych z wymienioną hierarchią. 

Głównym sposobem postępowania z odpadami w Polsce jest ich składowanie. 

Doświadczenia krajów UE pokazują, że nie ma jednego idealnego rozwiązania w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, więc muszą obok siebie funkcjonować różne 

metody i technologie zapewniające: zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk, 

unieszkodliwianie oraz bezpieczne składowanie. 

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce 

jest system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne 
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elementy zarządzania odpadami w danych warunkach lokalnych. Jednym z zasadniczych 

działań w kierunku unieszkodliwiania odpadów, wyznaczonych w KPGO 2014, jest 

intensyfikacja wykorzystania biologicznych i termicznych metod przekształcania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Art. 34 Ustawy o odpadach „dla osiągnięcia celów założonych w polityce 

ochrony środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich 

wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także 

utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 

gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje  

się plany gospodarki odpadami”. Plany gospodarki odpadami wykonuje się na poziomie  

krajowym i wojewódzkim. Ilość odpadów komunalnych w poszczególnych gminach 

przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8 

Ilość zebranych odpadów w 2014 r. w poszczególnych gminach powiatu łaskiego 

Gmina Mg/M/rok Mg/rok 
% mieszkańców 

objętych zbiórką 

Buczek 153 4510 99,9 

Łask 295 7032 100 

Sędziejowice 111,29 5958 80,7 

Widawa 300 9262 99,9 

Wodzierady 18 600 98 
  źródło: dane z urzędów gmin 

Na terenie powiatu łaskiego nie istnieje czynne składowisko odpadów komunalnych.  

W gminie Buczek (Brodnia Górna) znajduje się składowisko zamknięte wymagające 

rekultywacji. Zamknięte składowiska odpadów w gminie Łask i gminie Widawa zostały 

zrekultywowane.  

Odpady z terenów gmin powiatu łaskiego odbierane są przez wyspecjalizowane firmy  

i przewożone na składowiska odpadów poza terenem powiatu. Wszystkie gminy powiatu 

łaskiego mają zorganizowane i wdrożone systemy selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonują w gminie 

Buczek, Łask, Widawa i Sędziejowice. 
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2.7. Rolnictwo 

Powiat Łaski zajmuje powierzchnię 61 823 ha, na ogół z równinną rzeźbą terenu. 

Warunki klimatyczne oraz ukształtowanie powierzchni stwarzają korzystne warunki dla 

rolnictwa. Północno – zachodnie nachylenie terenu zapewnia korzystny bilans opadów,  

a umiarkowane spadki terenu nie powodują nadmiernego odpływu wód. Niekorzystnym 

czynnikiem jest słaba jakość gleb. Gleby powiatu charakteryzują się na ogół niską klasą 

bonitacyjną oraz kwaśnym odczynem. Udział procentowy gleb poszczególnych klas 

bonitacyjnych w gminach powiatu łaskiego przedstawiono w tabeli 9. Powierzchnie gruntów 

poszczególnych klas zestawiono w tabeli 10. 

 

 

Tabela 9 

Procentowy udział gleb poszczególnych klas w gminach powiatu łaskiego 

Klasa gleby 
Gmina 

Buczek Łask Sędziejowice Widawa Wodzierady 

I - - - - - 

II - <0,01 <0,01 0,05 - 

III 11,49 9,20 19,29 9,62 13,17 

IV 35,45 15,12 31,41 25,49 24,77 

V 34,06 46,75 27,96 26,26 38,31 

VI 19,01 28,93 21,33 38,58 23,75 
Źródło: Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku 

 

 

Tabela 10 

Powierzchnia gruntów poszczególnych klas wraz z nieużytkami [ha] 

Jednostka 

samorządowa 

Klasy gruntów  

I II III IV V VI N 

Buczek - - 837,38 2584,13 2482,93 1386,02 45,03 

Łask - 0,02 914,18 1502,81 4648,245 2876,49 154,18 

Sędziejowice - 0,13 1731,74 2819,50 2510,11 1914,54 107,45 

Widawa - 6,79 1268,67 3362,28 3464,56 5089,16 248,83 

Wodzierady - - 960,22 1805,64 2792,68 1731,38 32,93 
Źródło: Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku 
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W strukturze upraw dominują zboża i ziemniaki (tab. 11). Na południu powiatu sieje się 

buraki cukrowe. Uprawia się też grzyby (boczniak i pieczarka). W okolicy Łasku znajdują się 

liczne plantacje róż (produkcja m.in. na eksport do Europy Zachodniej), krzewów i drzew 

ozdobnych. Gmina Buczek słynie z plantacji truskawek. W gminie Widawa uprawia się 

warzywa i zioła. Wśród zwierząt gospodarskich przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła 

(tab. 12). 

 

 

Tabela 11 

Powierzchnia zasiewów według grup roślin (na dzień 20.06.2015) 

Gmina 
zboża ziemniaki 

buraki 

cukrowe 

rzepak  

i rzepik 

warzywa 

gruntowe 

uprawy 

przemysłowe 
strączkowe 

[ha] 

Buczek 2738,68 83,83  210,92 19,16 211,81  

Łask 3876,61 202,07 9,66 121,25 2,18 130,91 1,81 

Sędziejowice 3169,02 77,85 1,49 269,93 2,69 271,42 5,41 

Widawa 5301,99 150,59  123,73 11,89 123,73  

Wodzierady 2848,49 255,16  69,93 6,8 70,63  

razem 17934,79 769,5 11,15 795,76 42,72 808,5 7,22 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Tabela 12 

Produkcja zwierzęca w powiecie łaskim w podziale na gatunki (na dzień 30.06.2015) 

Rodzaj 

zwierzęcia 
bydło 

trzoda 

chlewna 
owce Kozy 

Ilość [szt.] 16379 25362 1772 43 

Źródło: ARiMR Biuro Powiatowe w Łasku 
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Tabela 13 

Największe gospodarstwa w powiecie łaskim pod względem sztuk zwierząt  

(na dzień 30.06.2015) 

Trzoda chlewna Bydło 

Ilość  

[szt.] 
Gmina Miejscowość 

Ilość 

[szt.] 
Gmina 

Miejscowoś

ć 

6984 Widawa Ligota 231 Widawa Ligota 

2023 Wodzierady Chorzeszów 166 Widawa 
Wola 

Kleszczowa 

1907 Wodzierady Chorzeszów 117 Widawa 
Wielka 

Wieś 

589 Wodzierady Włodzimierz 113 
Sędziejowic

e 
Przymiłów 

533 Łask 
Wrzeszczewi

ce 
107 Widawa Ligota 

508 Widawa Widawa 105 Widawa Dębina 

470 Widawa 
Dąbrowa 

Widawska 
104 Widawa 

Wola 

Kleszczowa 

292 Łask 
Borszewice 

Cmentarne 
104 Widawa Kocina 

Owce Kozy 

Ilość 

[szt.] 
Gmina Miejscowość 

Ilość 

[szt.] 
Gmina 

Miejscowoś

ć 

1041 Widawa Sarnów 6 Wodzierady Dobruchów 

127 Buczek Buczek 4 
Sędziejowic

e 
Siedlce 

67 Widawa Zawady 4 Widawa Chrząstawa 

60 
Sędziejowic

e 
Sędziejowice 4 Buczek Sycanów 

58 Widawa Ligota 3 Łask 
Stryje 

Księże 

50 Widawa 
Dąbrowa 

Widawska 
3 Wodzierady Dobruchów 

42 Łask Łopatki     

38 Buczek Luciejów     

Źródło: ARiMR Biuro Powiatowe w Łasku 
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Tabela 14 

Największe gospodarstwa z hodowlą drobiu   

 

Lp. Siedziba podmiotu 

 Obsada 

średnia 

jednorazowa 

na 

wszystkich 

kurnikach 

Rodzaj i zakres 

prowadzonej 

działalności 

Ilość 

kurników 

Roczna 

produkcja  

w sztukach 

za 2014 rok 

Ilość 

wstawień 

w 2014 

1 Gorczyn gm. Łask 37000 
chów kurczat 

brojlerów 
2 226600 6 

2 
Marzenin, gm. 

Sędziejowice 
25000 

chów kurczat 

brojlerów 
2 117900 5 

3 
Remiszew, gm. 

Łask 
15000 

chów kurczat 

brojlerów 
1 85880 6 

4 
Rogóźno, gm. 

Widawa 
20000 

chów kurczat 

brojlerów 
1 111380 6 

5 
Wodzierady, gm. 

Wodzierady 
51000 

chów kurczat 

brojlerów 
2 266604 6 

6 
Zawady,  

gm. Widawa 
14000 

chów kurczat 

brojlerów 
1 50900 4 

7 
Zawady, gm. 

Widawa 
15000 

chów kurczat 

brojlerów 
1 54860 4 

8 
Leśnica, gm. 

Wodzierady 
4000 

chów gęsi 

tuczowej 
1 19000 5 

9 
Leśnica, gm. 

Wodzierady 
4000 

chów gęsi 

tuczowej 
1 24000 6 

10 
Magnusy,  

gm. Wodzierady 
3500 

chów gęsi 

tuczowej 
1 22550 6 

11 
Sewerynów,  

gm. Widawa 
3000 

chów gęsi 

tuczowej 
1 2196 1 

12 
Wodzierady,  

gm. Wodzierady 
5000 

chów gęsi 

tuczowej 
1 22200 5 

13 
Zawady,  

gm. Widawa 
6500 

chów gęsi 

tuczowej 
1 32860 5 

14 
Sięganów,  

gm. Łask 
3000 

chów gęsi 

tuczowej 
1 8250 3 

15 
Magnusy, gm. 

Wodzierady 
4000 

chów kaczki i 

gęsi tuczowej 
1 23400 6 

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku 
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Zakłady przetwórstwa rolnego 

Stan bazy przetwórczej produktów rolnych na terenie powiatu jest następujący: 

Przetwórstwo zbożowe: 

1. gmina Wodzierady 3 młyny, 

2. gmina Łask 2 młyny,  

3. gm. Buczek 1 młyn, 

4. gm. Sędziejowice 2 młyny (w tym jeden czynny sporadycznie) 

5. gm. Widawa 2 młyny. 

Przetwórstwo mleka 

1. Spółdzielnia Mleczarska w Łasku - 1 zakład. 

Ubój i przetwórstwo mięsa 

1. gmina Łask - 2 zakłady, 

2. gmina Buczek - 1 zakład, 

3. gmina Sędziejowice - 1 zakład, 

4. gmina Widawa - 3 zakłady. 

 

W ramach Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Sieradzkiej, którego oddział 

powstał na terenie powiatu łaskiego propaguje się tworzenie gospodarstw agroturystycznych  

i ekologicznych. Na terenie powiatu łaskiego obecnie istnieją dwa gospodarstwa 

agroturystyczne zlokalizowane w gminie Widawa: 

 we wsi Ruda. 

 we wsi Sarnów. 

Powiat Łaski posiada dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki, dzięki bogatym walorom 

przyrodniczo – krajobrazowym. Jest wysoce prawdopodobne, że na tym obszarze będzie 

wzrastało zapotrzebowanie na usługi związane z agroturystyką, co będzie skłaniać 

mieszkańców do tworzenia nowych miejsc wypoczynkowo-turystycznych.  
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2.8. Elektroenergetyka 

Obsługa energetyczna powiatu łaskiego prowadzona jest przez Zakład Energetyczny 

Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi. Gminy: Wodzierady, Łask, Buczek, Sędziejowice, 

obsługuje jednostka w/w zakładu Rejon Energetyczny Sieradz, natomiast gminę Widawa 

obsługuje Rejon Energetyczny Wieluń. Powiat Łaski jest zasilany za pośrednictwem trzech 

stacji elektroenergetycznych 110/15 kV: „Łask-1”, „Łask-2” zlokalizowanych w Łasku oraz 

stacji „Kozuby” zlokalizowanej na terenie gminy Sędziejowice. Stacje połączone  

są systemem elektroenergetycznym 110 kV liniami 110 kV: „Łask –2 Pabianice”, „Łask-2 – 

Łask-1 – Zduńska Wola”, „Kozuby – Zduńska Wola”, oraz „Kozuby – Rusiec”,  

które przebiegają przez teren powiatu. 

Moce zainstalowanych transformatorów 110/15 kV w poszczególnych stacjach  

są następujące:  

Gmina Łask 

„Łask-1”  1 x  16 MVA 

„Łask-2”  1 x  16 MVA 

„Kozuby”  2 x  10 MVA 

Gmina Wodzierady zasilana jest liniami energetycznymi średniego napięcia 15 kV  

z rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV „Łask-2”, „Lutomiersk” oraz z rozdzielni 15kV stacji 

110/15 kV „Szadek”-„Lutomiersk”. Maksymalne moce przesyłane tymi liniami wynoszą 

odpowiednio: 0,9 MW i 1,2 MW. 

Gmina Buczek zasilana jest magistralami napowietrznymi liniami 15 kV: „Kozuby – 

Zelów” oraz „Łask 1 – Zelów”. Moce przesyłane tymi liniami wynoszą odpowiednio:  

1,1 MW i 2,5 MW. 

Gmina Widawa zasilana jest liniami 15 KW: „Kozuby-Widawa”, „Rusiec-Kozuby” oraz 

„Rusiec-Złoczew”. Maksymalne moce przesyłane tymi liniami wynoszą obecnie 

odpowiednio : 0,2 MW i 1,2 MW oraz 1,5 MW. 

Gmina Sędziejowice - zasilana jest liniami 15 KV „Łask-Kozuby”, „Kozuby-Zelów”  

i „Kozuby-Zduńska Wola”. 

Wykorzystanie mocy w zainstalowanych stacjach transformatorowych na terenie powiatu 

wynosi około 40%, a więc bilans mocy jest korzystny. Istnieją znaczne rezerwy pozwalające 

na dwukrotny wzrost zapotrzebowanej mocy i energii elektrycznej. Możliwości przesyłowe 

linii 110 kV znacznie przekraczają potrzeby powiatu. Daje to możliwości lokalizowania 

dużych odbiorców przemysłowych na terenie Łasku i bezpośredniego zasilania ich z sieci  
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110 kV. Sieć rozdzielcza 15 kV ulega systematycznej rozbudowie i modernizacji. Stworzyło  

to możliwość przyłączenia nowych stacji  transformatorowych 15/0,4 kV i zasilania średnich  

i małych odbiorców przemysłowych oraz odbiorców komunalno-bytowych na terenie całego 

powiatu. Warto nadmienić, że w ostatnim okresie zmodernizowano w Łasku stację 

elektroenergetyczną 110/15 kV: „Łask- 1” gdzie zastosowano urządzenia (nowej generacji) 

nie wymagające okresowej konserwacji, co eliminuje uciążliwe przerwy dla odbiorców. 

Obecnie  w Łasku została tylko jedna stacja elektroenergetyczna 110/15 kV, którą należałoby 

przewidzieć do modernizacji. Przez teren gminy Wodzierady przebiega linia 220 kV  

z Adamowa do Rypułtowic k/Pabianic. 

Teren powiatu posiada korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Aktualnie  

w gminie Sędziejowice istnieje 12 sztuk siłowni wiatrowych o łącznej mocy 9,27 MW. 

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się kotły na biomasę oraz instalacje 

wykorzystujące ciepło ziemi. 

 

2.9. Sieć gazowa 

Gazyfikacja powiatu przebiega w oparciu o opracowane w 1992 r. Studium Programowe 

Możliwości Rozwoju Gazyfikacji Woj. Sieradzkiego oraz opracowaną dla miasta i gminy 

Łask Koncepcję Programową Gazyfikacji. Obecnie przez powiat przebiega gazociąg 

wysokiego ciśnienia DN 300 (6,4 Mpa) relacji Pabianice - Zduńska Wola – Sieradz oraz 

stacja redukcyjno pomiarowa I
o 

zlokalizowana w miejscowości Wiewiórczyn   

o przepustowości docelowej 16 000m
3
∙h

-1
. Długość wybudowanej rozdzielczej sieci gazowej 

średniego ciśnienia w Łasku wynosi ok. 11,6 km. Dalsza rozbudowa będzie ściśle związana  

z uzyskaniem efektów ekonomicznych wynikających z wielkości sprzedaży gazu w obszarach 

obecnie i nowo gazyfikowanych. Zasilanie Kolumny oraz miejscowości Wronowice, 

Ostrówek i Barycz odbywać się będzie zgodnie z założeniami w/w Koncepcji na bazie stacji 

I
o 

o przepustowości 3000m
3
/h usytuowanej we Wronowicach. Obecnie na terenie m. Łask 

najważniejszymi i największymi odbiorcami gazu są: „Centrum Dializa” Sp. z o.o. – Szpital 

w Łasku, I liceum Ogólnokształcące w Łasku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Łasku, Szkoła Podstawowa nr 2, Specjalny Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy  

w Łasku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zespół Szkół Ogrodniczych  

w Ostrowie oraz odbiorcy indywidualni. 
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3. Środowisko powiatu 

3.1. Klimat 

Powiat Łaski znajduje się w łódzko-wieluńskim regionie klimatycznym (Wiszniewski  

i Chechłowski 1975). Klimat kształtują ścierające się masy powietrza polarnego morskiego 

oraz kontynentalnego. W przebiegu dobowym i rocznym powoduje to dużą zmienność 

pogody, zwłaszcza wiosną i jesienią. Z punktu widzenia warunków termiczno-opadowych 

klimat powiatu łaskiego ocenia się jako korzystny. 

 Temperatura  

Średnia wieloletnia temperatura wynosi prawie 8°C. Średnio najniższą temperaturę 

notuje się w lutym (-3°C), a najwyższą w lipcu (17,5°C). Najchłodniejszym obszarem jest 

północna część powiatu. Natomiast najcieplejszym jest teren gminy Widawa. Długość okresu 

wegetacyjnego wynosi 210 dni. 

 Opady 

Opady atmosferyczne wynoszą ok. 600 mm rocznie, przy czym największe opady notuje 

się w miesiącu lipcu (180 mm), a najmniejsze w styczniu (25 mm). Pokrywa śnieżna zalega 

ok. 70 dni, przeciętnie od początku grudnia do połowy marca. 

 Wiatry 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich (40 %), którym nieznacznie ustępują wiatry  

z kierunków wschodnich (35 %). Istotną cechą warunków anemometrycznych na obszarze 

powiatu łaskiego jest rzadkie występowanie bardzo silnych wiatrów. Prędkości wiatru 

powyżej 20 m∙s
-1

 zdarzają się sporadycznie, częściej natomiast występują duże prędkości 

wiatru w porywach. 

 

3.2. Ukształtowanie powierzchni 

Przeważająca część obszaru powiatu ma rzeźbę równinną, lekko falistą.  

Jest to wysoczyzna morenowa powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Pagórki 

mają niewielkie spadki 5 – 10%, a wysokości względne dochodzą maksymalnie do 10 m. 

Morenę rozcinają doliny rzeczne Warty, Widawki, Grabi, Niecieczy i Chrząstawki. Rzeki 

tworzą terasę zalewową, zaś w przeszłości tworzyły terasę nadzalewową oraz szerokie 

pradoliny. Pod koniec zlodowaceń silne wiatry północne i zachodnie ukształtowały wydmy 
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śródlądowe, które aktualnie stanowią wyniesienia, utrwalone lasem, w wielu miejscach 

powiatu. Po wielu miejscach powiatu rozrzucone są strome, o kilkunastoprocentowym 

spadku, i wysokie na kilkanaście, rzadziej kilkadziesiąt metrów piaszczyste pagóry. 

Występują m.in. w gminie Wodzierady (Wandzin, Kwiatkowice Las, Józefów, Przyrownica, 

Julianów), gminie Łask (Ostrów-Aleksandrówek), gminie Buczek (Gucin, Sycanów, Buczek, 

Grzeszyn, Brodnia – w miejscu lotniska), gminie Sędziejowice (Podule, Żagliny-Luciejów), 

gminie Widawa (na północ od Widawy, Chrząstowa, na wschód od Rogóźna). Wzniesienie 

położone na zachód od Widawy, zwane „Górą Charlawą” jest wzgórzem kemowym. 

Najwyżej położonym punktem w powiecie jest pagór wydmowy w lesie luciejowskim,  

na północ od wsi Korczyska – 208,9 m n.p.m., najniżej zaś dolina Widawki w pobliżu wsi 

Ligota w gminie Widawa – 139,5 m n.p.m. 

 

3.3. Budowa geologiczna i zasoby surowcowe 

Pod względem geologicznym obszar powiatu składa się z utworów pochodzenia 

lodowcowego oraz zalegających na nich w niektórych miejscach młodszych osadów 

holoceńskich pochodzenia eolicznego i rzecznego. Pod nimi zalegają nieciągłe osady 

trzeciorzędowe niewielkiej miąższości. Poniżej kenozoiku podłoże tworzą grube osady 

mezozoiczne. Od północy po oś Widawki są to osady górnej kredy – opoka, margle, wapienie 

i gezy (mające miąższość do 1000 m, powstałe w cyklu sedymentacji morskiej skał 

węglanowych). Od wspomnianej osi, będącej granicą między jednostkami strukturalnymi: 

niecką łódzką i monokliną przedsudecką zalegają utwory starsze, silnie spękane (przez 

poszczególne orogenezy). Na granicy jednostek, jeszcze w obrębie niecki łódzkiej, występują 

osady dolnej kredy – piaski drobnoziarniste z glaukonitem, piaski gruboziarniste i żwiry.  

W stropie tych osadów znajduje się kompleks utworów piaszczystych (piaski ilaste)  

z fosforytami, ciągnący się od Widawy w kierunku Burzenina. Dalej na południowy-zachód 

zalegają przekształcone utwory jurajskie, przeważnie w postaci wapieni marglistych, których 

wychodnie znajdują się w okolicy Brzyków – Wielka Wieś – Burzenin (jeszcze kilkadziesiąt 

lat temu eksploatowano je lokalnie wypalając wapno). 

Osady kenozoiczne reprezentują przede wszystkim utwory czwartorzędowe związane  

z działalnością lądolodu. Pokrywa osadów trzeciorzędowych ma charakter nieciągły.  

W części północnej i środkowej powiatu łaskiego osady trzeciorzędowe występują  

w odosobnionych płatach, a w części południowej mają większe rozprzestrzenienie i tworzą 

bardziej zwartą pokrywę. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez utwory zwietrzelinowe  
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na powierzchni skał kredowych, przez osady piaszczyste i ilasto-mułkowe z wkładkami węgla 

brunatnego akumulowanego w miocenie i pliocenie w zbiornikach śródlądowych. Brak 

zwartej pokrywy osadów trzeciorzędowych świadczy o intensywnych procesach 

denudacyjnych, jakie miały miejsce w trzeciorzędzie i na początku czwartorzędu.  

Wysoczyzny tworzą gliny zwałowe i piaski gliniaste (Wysoczyzna Łaska), obniżenia 

zajmują piaski akumulacji lodowcowej (Kotlina Szczercowska). Sporadycznie, w okolicy 

Dąbrowy Widawskiej, spotyka się piaski i żwiry kemowe. Końcowa faza plejstocenu  

i początek holocenu to czas rozwoju dolin rzecznych, w których tworzyły się piaski rzeczne  

i mułki. W niektórych miejscach, przeważnie w sąsiedztwie dolin rzecznych powstawały 

piaski eoliczne (największe obszary: Ostrów-Aleksandrówek w gminie Łask i na wschód  

od Rogóźna, w gminie Widawa). 

Tworzenie surowców skalnych związane było w głównej mierze z działalnością lądolodu. 

Kolejne glacjały i interglacjały, jakie miały miejsce na tym terenie, przyczyniły się  

do powstania złóż o genezie lodowcowej (akumulacyjne moreny czołowe)  

i wodnolodowcowej (sandry i ozy). Duże znaczenie miała również działalność rzeczna  

i eoliczna. Na terenie powiatu łaskiego udokumentowano kilkanaście złóż przedstawionych  

w tabeli 15. 

Tabela 15 

Złoża surowców w powiecie łaskim (stan na 31.12.2014) 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. m
3
] 

Nazwa złoża 

stan 

zagospodarowania 

złoża 

zasoby 

wydobycie 
geologiczne przemysłowe 

Goryń II R 100 - - 

Ruda (Goryń) Z 5388 - - 

Sowińce Z 57 - - 

Wola Bachorska I E 51 51 2 

Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego [tys. m
3
] 

Wola Kleszczowa P 3490 - - 

Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych  [tys. m
3
] 

Patoki P 3920 - - 

Żagliny P 2052 - - 

Piaski i żwiry [tys Mg] 

Aleksandrówek I M   - - 

Aleksandrówek II R 215 - - 

Bałucz E 348 348 506 

Brodnia Dolna E 246 246 30 

Dobra R tylko pzb. - - 
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Hipolitów R 134 134   

Orchów E 649 649 73 

Sarnów R 83 27 - 

Ulejów  T 135 - - 

Ulejów II E 120 120 450 

Włodzimierz  R 127 - - 

Wronowice I R 25 - - 

Wronowice II R 9 - - 

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego [tys. Mg] 

Wielka Wieś R 92761 - - 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 2014 

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazie złóż oznaczają:  

E - złoże eksploatowane  

M - złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym  
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2+D, a dla ropy i gazu – w kat. C)  

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1, a dla ropy i gazu – w kat. A+B)   

Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane  

T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo  

Oprócz wyżej wymienionych surowców skalnych na terenie powiatu łaskiego występują 

także torfy. Nie mają one jednak znaczenia gospodarczego ze względu na małe miąższości, 

niewielkie powierzchnie, ponadto są zamulone i zapiaszczone w znacznym stopniu.  

 

3.4. Gleby 

W powiecie łaskim nie występują gleby klasy I. Gleby klasy II występują tylko na terenie 

gminy Widawa (0,06%). Gleby słabe klas V i VI w gminie Łask stanowią ponad 91%,  

a w pozostałych gminach następująco: gm. Buczek – 90%, gm. Widawa 88%,  

gm. Wodzierady – 86%, gm. Sędziejowice- 77%.  

Najlepsze gleby w powiecie wytworzyły się na glinach i piaskach zaglinionych.  

Są to występujące sporadycznie gleby brunatne (największy zwarty ich kompleks występuje 

na zachód od Widawy) oraz znajdujące się na dość dużym obszarze gleby płowe 

(pseudobielicowe). Na piaskach luźnych i słabo zaglinionych wykształciły się słabe gleby 

bielicowe i rdzawe. Zajmują one znaczne obszary powiatu i w większości porośnięte są 

lasami. Fragmentarycznie, w dolinach rzecznych, występują gleby glejowe, murszowe i mady 

oraz inne związane z bardzo wilgotnym podłożem osadów rzecznych. W okolicy Brzykowa 

występują związane z podłożem wapiennym rędziny. 

Zdecydowana większość gleb rolniczych powiatu należy do grupy słabych i bardzo 

słabych (gleby V i VI klasy). Są to grunty o ograniczonych możliwościach produkcji rolnej 

(głównie uprawia się na nich zboża, ziemniaki, buraki) i bardzo niskim potencjale 
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urodzajności. Własność prywatną stanowi 98% gruntów, pozostałe 2% to własność Agencji 

Nieruchomości Rolnych oraz wspólnot gruntowych. 

 

3.5. Wody powierzchniowe 

Powiat Łaski leży w dorzeczu Warty. Jej dopływami są: Widawka i Ner. Większa część 

powiatu (gminy: Widawa, Sędziejowice, Buczek i większość gminy Łask) znajduje się  

w dorzeczu Widawki i jest odwadniana przez jej największy dopływ – Grabię. Północny 

fragment powiatu (cała gmina Wodzierady i fragment gminy Łask) odwadnia niewielki 

Rys. 3. Gleby powiatu łaskiego 
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dopływ Neru - Pisia. Południowo-zachodnią część powiatu, (w gminie Widawa sołectwa: 

Zabłocie, Kocina, Brzyków, Osieczno, Siemiechów i Wielka Wieś) odwadniają niewielkie, 

bezimienne cieki wpływające bezpośrednio do Warty. 

Sieć hydrograficzną w powiecie stanowią: 

- rzeka Warta, która stanowi granicę powiatu na odcinku 7 km w gminie Widawa; 

- rzeka Grabia płynie na odcinku 32 km (rzeka liczy 86 km) od wsi Ostrów w gminie 

Łask do ujścia w gminie Widawa. Dopływy Grabi to: Końska, Struga Borszewicka  

i Tymianka; 

- Widawka na odcinku 21 km (cała rzeka liczy 103 km), od Restarzewa Cmentarnego 

do wsi Ligota. Dopływy Widawki (poza wymienioną wyżej Grabią) to: Nieciecz 

(płynie przez powiat na odcinku 13 km), Chrząstawka (w powiecie 5 km) oraz 

Krasówka. 

- prawie na całej długości rzeka Pisia (dopływ Neru) znajduje się w północnej części 

powiatu. 

 

3.5.1. Charakterystyka wód płynących 

Rzeka Widawka – jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Warty. Posiada długość 109 km  

i powierzchnię zlewni 2440,5 km
2
. Źródła rzeki znajdują się na południe od Rzejowic  

w powiecie radomszczańskim. Długość rzeki 95,8 km. Uchodzi do Warty na 538,6 km jej 

biegu w okolicy miejscowości Tyczyn i Woźniki. Szerokość koryta Widawki wynosi średnio 

ok. 21 m, natomiast jej średnia głębokość 1,2 m, przy czym waha się od ok. 0,5 - 1,9 m. Prąd 

wody zmienny o szybkości przepływu 0,3 - 0,5 m∙s
-1

. Dno piaszczyste, żwirowe, w zakolach 

muliste. Nieuregulowane koryto rzeki osłonięte jest drzewostanem olchowo – wierzbowym 

oraz wikliną. Otoczenie rzeki stanowią łąki, pastwiska i lasy. 

Ważniejsze dopływy rzeki Widawki to:  

 rzeka Krasówka – koryto nieuregulowane o dość wartkim nurcie,  

o piaszczystym oraz mulistym dnie. Średnia głębokość 0,7 m szerokość ok.7 m, 

rozszerza się do 9 m w rejonie ujścia do Widawki; 

 rzeka Chrząstawka – mała rzeczka o szerokości koryta ok. 3 m, średnia 

głębokość wody wynosi 0,7m.Charakteryzuje się wolnym prądem oraz silnie 

zarośniętym roślinnością wodną, nieuregulowanym korytem o piaszczystym 

 i mulistym dnie; 

 rzeka Nieciecz – koryto częściowo uregulowane. Lewostronny dopływ Widawki 

w 10,4 km. Głębokość jest zmienna i miejscami sięga 1,5 m. Średnia głębokość 

wynosi 0,6 m, a szerokość ok. 4 m. Całkowita długość rzeki to 42,8 km, zaś 

powierzchnia zlewni 244 km
2
. Rzeka ze słabo rozwiniętą roślinnością wodną,  

z brzegami na znacznym odcinku osłoniętymi drzewostanem olchowym 

 i wikliną. Dno na większości odcinkach piaszczyste, żwirowe i muliste. 

Otoczenie rzeki stanowią głównie łąki, pastwiska i lasy; 

 rzeka Grabia – jest rzeką IV rzędu i największym prawostronnym dopływem 

Widawki, wpływającym do niej na wysokości 11,7 km. Źródła Grabi znajdują 
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się na wysokości 229,0 m n.p.m. w miejscowości Dziwle, w zachodniej części 

Wysoczyzny Piotrkowskiej i mają charakter wysiąków i wycieków, których 

funkcjonowanie zanika w porze letniej Początkowo płynie na południe, 

skręcając gwałtownie w kierunku północno-zachodnim po ok. 10 km swego 

biegu. Całkowita długość rzeki wynosi 86 km, spadek 1,06 ‰, zaś powierzchnia 

całkowita zlewni 821,8 km. Średnia szerokość Grabi wynosi 16 m, przy dużych 

wahaniach oscylujących w granicach 4-30 m. Średnia głębokość wynosi 0,6-0,7 

m, przy wahaniach od 0,3 do 1,5 m. Dno jest przeważnie piaszczysto – 

żwirowe, miejscami żwirowo – kamieniste, o spokojnych miejscach muliste. 

Otoczenie rzeki stanowią obszary leśne oraz łąkowe i pastwiskowe. Brzegi rzeki 

osłonięte są olchą i wierzbą, zaś na piaszczystych stokach sosną. Rzekę zasilają 

następujące dopływy: Brzezia, Grabówka, Dłutówka, Pałusznica, Struga 

Bolszewicka, Tymianka, Końska.  

Rzeka Pisia – jest rzeką IV rzędu, lewostronnym dopływem Neru. Uchodzi do Neru  

na 72,6 km jego biegu. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Bud Stryjeńskich, na wysokości 

ok. 190 m n.p.m.. Dorzecze pokryte jest utworami akumulacji lodowcowej z przewagą 

piasków. Dolina rzeki jest zmeliorowana.  

 

3.5.2. Zbiorniki retencyjne w dolinach rzek 

W szerokiej dolinie Warty występują liczne starorzecza. Na Grabi znajduje się mały 

zbiornik retencyjny zbudowany w Łasku, który jednocześnie pełni funkcję kąpieliska 

miejskiego. Funkcję retencyjną pełnią również spiętrzenia wody, które znajdują się  

w następujących miejscowościach: 

 gmina Łask: Zielęcice  rzeka Grabia, Łask rzeka Pisia;  

 gmina Buczek: Buczek rzeka Końska; 

 gmina Sędziejowice: Brzeski rzeka Grabia, Kozuby; 

 gmina Widawa: Górki Grabińskie rzeka Widawka, Widawa rzeka Nieciecz; 

 gmina Wodzierady: Piorunów rzeka Pisia, Wodzierady rzeka Pisia.    

W dolinie Grabi znajdują się również stawy, w większości hodowlane. Wymienić  

tu należy: gospodarstwo rybackie p. Bąka w Łasku i Hieronima Oleszczaka w Zięlęcicach, 

Grzegorza Szeligi w Zielęcicach oraz stawy Nadleśnictwa Kolumna w Zielęcicach,  

gmina Łask. 

Na dopływach Grabi zbiornikami retencyjnymi są dwa stawy zasilane wodami Strugi 

Borszewickiej (jeden w Borszewicach – źródliska rzeki, drugi w Kopyści). Końcowy 

fragment Końskiej spiętrzono by zasilić w wodę duże i liczne stawy hodowlane położone  

na wschód od Zielęcic.  
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Na Widawce w granicach powiatu nie ma zbiorników retencyjnych. Wody rzeki piętrzy 

jaz w Górkach Grabińskich. W przeszłości jazy funkcjonowały także przy młynach  

w Chociwiu i Sarnowie. Na południe od Górek Grabińskich w dolinie Widawki znajdują się 

duże starorzecza.  

Na Pisi stawy są położone w części źródłowej (Hipolitów) oraz znacznie większe, przy 

ujściu, w pobliżu jazów, przy dawnych młynach w Przyrownicy i Piorunowie.  

Bezimienny dopływ Warty odwadniający południowy fragment gminy Widawa płynie  

w szerokiej podmokłej dolinie, w której w okolicy wsi Zabłocie znajdują się liczne niewielkie 

stawy. 

 

3.5.3. Zbiorniki poza dolinami rzek 

Sztuczne zbiorniki wodne spotkać można także poza dolinami rzek. Część z nich 

powstała w miejscu wydobywania kruszywa. Obecnie w większości są to stawy hodowlane. 

Spotkać je można w gminach Buczek (Buczek) i Łask (Rokitnica, Łopatki i Okup Wielki). 

 

3.6. Lasy 

Lasy państwowe na obszarze powiatu położone są w granicach 4 nadleśnictw: Kolumna, 

Złoczew, Bełchatów i Poddębice. Powierzchnię obszarów leśnych w poszczególnych gminach 

przedstawiono w tabeli 16.  

Nadzór nad lasami prywatnymi na terenie gmin powiatu łaskiego sprawuje starosta. 

Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu oraz 

inwentaryzację stanu lasu. Od lipca 2004 r. sprawy związane z nadzorem bezpośrednio 

załatwiane są przez leśnika zatrudnionego w Starostwie.  

Tabela 16 

Powierzchnia obszarów leśnych w powiecie łaskim 

Jednostka 

samorządowa 

Pow. 

całkowita 

Pow. lasów: Państwowych Prywatnych 

ha 
% pow. 

całk. 
ha 

% pow. 

lasów 
ha 

% pow. 

lasów 

gmina Łask 14527 2815 19,38 1500 53,29 1315 46,71 

gmina Buczek 9222 2031 22,02 1271 62,58 760 37,42 

gmina 

Sędziejowice 12003 3455 28,78 2449 70,88 1006 29,12 

gmina Widawa 17833 4160 23,33 1486 35,72 2674 64,28 

gmina Wodzierady 8230 1321 16,05 679 51,40 642 48,60 

powiat łaski 61815 13782 22,30 7385 53,58 6397 46,42 
Stan z dnia 26.05.2015 na podstawie ewidencji gruntów Starostwo Powiatowe w Łasku 
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Najwięcej zwartych obszarów leśnych występuje w dwóch zgrupowaniach: 

- pas ciągnący się od osi Widawki w gminie Widawa, poprzez wschodnią granicę 

gminy Sędziejowice, do Sięganowa w gminie Łask.  

- lasy występujące wzdłuż wschodniej granicy powiatu, od gminy Buczek przez 

Łask, aż do południowej granicy gminy Wodzierady. W tym miejscu powiat 

graniczy z kompleksem lasów w gminie Dobroń (uroczyska: Ostrów – 490 ha, 

Pałusznica – 310 ha i Poleszyn – 1000 ha).  

Ponadto duży kompleks leśny położony jest w północno-zachodniej części gminy 

Widawa. Mniejsze skupiska lasów występują w sąsiedztwie dolin Warty, Widawki i Grabi. 

Ogólna sytuacja zdrowotna lasów w obrębie powiatu łaskiego, pozwala zakwalifikować 

go do strefy umiarkowanego zagrożenia przez czynniki patogenne.  Należy jednak brać pod 

uwagę fakt bliskiego sąsiedztwa stref, w których stan środowiska przyrodniczego jest bardzo 

zły. W obrębie powiatu brak wyodrębnionych stref zagrożenia przemysłowego, jednak 

niektóre fragmenty ekosystemów leśnych wykazują symptomy zbliżone do typowych 

objawów skażeń  wywołanych imisją szkodliwych pyłów i gazów przemysłowych. Nie bez 

znaczenia jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Odkrywka spowodowała 

bardzo istotne zmiany poziomu wód gruntowych nie tylko na terenie powiatu 

bełchatowskiego. W mniejszym stopniu dotknęła też powiat łaski. Wpływ leja depresyjnego 

obserwuje się w wielu fragmentach ekosystemu leśnego. Zamierają głównie gatunki wrażliwe 

na przesuszenie i na znaczne wahania poziomu wód gruntowych, głównie świerk. Warunki 

regeneracji sosny są dość dobre. 

Sanitarny stan lasu będący funkcją biologicznej kondycji drzewostanów i gospodarki 

leśnej, należy uznać za przeciętny. Główna przyczyną takiego stanu jest występowanie 

młodników i drągowin na znacznych powierzchniach gruntów porolnych i związany z tym 

brak pewnych trwałych elementów występujących w warunkach zbiorowisk naturalnych,  

a które determinują prawidłowe procesy glebo- i siedliskotwórcze.  

Charakterystyczną cechą lasów powiatu jest brak prawidłowych cięć pielęgnacyjnych, 

szczególnie w fazie młodnika (czyszczenia późne) i drągowiny (trzebieże wczesne), które  

w zasadniczy sposób determinują przyszłość drzewostanów w aspekcie zasobności  

i degradacji środowiska. Ponadto w powiecie łaskim obserwuje się  zaśmiecanie lasu oraz 

rozkopywanie gruntu, a także wjeżdżanie i parkowanie pojazdów mechanicznych  

w miejscach do tego nie wyznaczonych. 
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3.7. Obszary chronione 

3.7.1. Rezerwaty przyrody 

 Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego – Wybitnego Leśnika  

Jest to rezerwat leśny położony w gminie Sędziejowice, leśnictwo Sędziejowice o pow. 

58,39 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

ekosystemu leśnego z udziałem jodły przy północnej granicy zasięgu z licznymi 

pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen. Na terenie rezerwatu występuje siedem różnych 

zbiorowisk roślinnych. Najcenniejsze drzewostany jodłowe liczą około 80-120 lat, a dęby 

nawet około 200 lat. 

 Winnica 

Rezerwat stepowy o pow. 1,54 ha , położony jest na prawym wysokim brzegu Warty,  

w Wielkiej Wsi B, na terenie gminy Widawa. Od 11 grudnia 1995 r. (M.P. Nr 5, poz. 60) 

obszar ten otrzymał status prawnej ochrony. Ochronie podlega 300-metrowy fragment prawej 

skarpy doliny rzeki Warty z częściowo naturalnymi wychodniami górnojurajskich margli oraz 

ciekawą roślinnością. 

Murawy i zarośla kserotermiczne stanowią najbogatsze skupisko roślinności tego typu 

w całym województwie łódzkim. Są to m.in. zarośla tarniny z ligustrem pospolitym 

i berberysem, kaliną koralową, szakłakiem, kruszyną pospolitą, kilkoma gatunkami róż oraz 

głogów.  

Na uwagę zasługują też murawy kserotermiczne o wyglądzie „ stepu kwietnego”. Tworzą 

ją liczne gatunki traw oraz byliny: aster gawędka, czyściec kosmaty, dzwonek syberyjski, 

dzwonek boloński, głowienka wielkokwiatowa, koniczyna długokłosa, poziomka twardawa, 

szałwia okręgowa,  rutewka mniejsza i inne. 

 Grabica  

Rezerwat przyrody „Grabica” to obszar lasu o powierzchni 8,26 ha położony 

w gminie Sędziejowice. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, 

dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu torfowisk przejściowych i niskich 

oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych. 

 

3.7.2. Parki krajobrazowe 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki został powołany uchwałą 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 września 1989 r. Powierzchnia parku 

wynosi 14 245 ha, a otuliny 12 391 ha. Park leży w obrębie gmin: Widawa (9736 ha,  
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co stanowi 54,7% obszaru gminy), Sędziejowice (1 321,9 ha, co stanowi 11% obszaru gminy) 

a także Rusiec (pow. bełchatowski), Osjaków, Konopnica i Ostrówek (pow. wieluński), 

Burzenin (pow. sieradzki), Zapolice i Zduńska Wola (pow. zduńskowolski). Park stanowi 

uzupełnienie brakującego ogniwa w systemie ekologiczno- przestrzennym, chroniąc rozległy 

obszar dość dobrze zachowanej przyrody między wyżynnym Zespołem Jurajskich Parków 

Krajobrazowych na południu (Załęczański Park Krajobrazowy) oraz nizinnymi parkami 

krajobrazowymi Wielkopolski (Nadwarciański Park Krajobrazowy). Na obszarze powiatu 

łaskiego znajduje się niemal 44% obszaru Parku. Szczególnie atrakcyjne są przełomowe 

odcinki rzeki Warty, o głęboko wciętych dolinach, ukazujących porośnięte ciekawą 

roślinnością, utwory jurajskie. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód 

podziemnych w postaci licznych wysięków, młąk, wycieków i źródeł warstwowo-

przelewowych. Szczególnymi walorami krajobrazowymi wyróżniają się meandrujące odcinki 

rzek, liczne starorzecza, dolinki poboczne, obszary wydmowe, kemy i torfowiska.  

Dużą osobliwością w tym rejonie są murawy i zarośla kserotermiczne o charakterze  

stepu kwietnego. Cenna przyrodniczo jest również obudowa biologiczna rzek i strumieni. 

 

3.7.3. Pomniki przyrody 

Łącznie w powiecie łaskim udokumentowano117 pomników przyrody: 

- w gminie Buczek 14 pomników przyrody, 

- w gminie Łask 24 pomniki przyrody, 

- w gminie Widawa 1 pomnik przyrody, 

- w gminie Wodzierady 11 pomników przyrody, 

- w gminie Sędziejowice 67 pomników przyrody. 

W Buczku (gmina Buczek) znajduje się aleja, gdzie rosną lipy drobnolistne, jabłonie  

i robinia akacjowa, a w gminie Łask we Wronowicach znajduje się pomnikowa aleja 

grabowa. 

Największymi skupiskami pomnikowych okazów są: Park Miejski im. Rodu Łaskich  

w Łasku (9 okazów), park podworski w Ostrowie, park podworski w Pruszkowie oraz 

położona obok grupa 7 dębów szypułkowych, park wiejski w Buczku i park podworski  

w Grzeszynie. 
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3.7.4. Obszary chronionego krajobrazu 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi 

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi obejmuje zespoły leśne o walorach 

glebochronnych i krajobrazowych porastających obydwa brzegi Grabi z licznymi wydmami 

koło Teodorowa i Dobronia oraz korzystny bioklimatycznie kompleks lasów sosnowych koło 

Poleszyna. Chroniony obszar ma powierzchnię 6558 ha, z czego w powiecie znajduje się: 

- w gminie Buczek 1571 ha; 

- w gminie Łask 1549 ha; 

Obszar ten łączy się z systemem terenów chronionych otaczających Łódź. 

 Chrząstawsko-Widawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar podlegający ochronie ma powierzchnię 4194 ha, z czego w gminie Widawa jest 3954 ha. 

Obejmuje on ochroną doliny Widawki i Chrząstawki wraz z terenami przyległymi. 

 

3.7.5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina rzeki Grabi” 

Zespół powstał w 1998 r. zajmuje obszar 4007 ha, w powiecie 3596 ha (w gm. Sędziejowice 

1587 ha, gm. Łask: 1138 ha, miasto Łask: 870 ha, gm. Widawa: 1 ha), pozostały fragment 

leży w gm. Dobroń (411 ha) w pow. pabianickim. 

Ochroną objęto dolinę Grabi, typowej rzeki nizinnej średniej wielkości o dużych walorach 

krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz bogatej hydrofaunie.  

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Leśnictwie Sędziejowice. 

Obejmuje on 13,4 ha ponad 100-letniego starodrzewu sosnowego. Łącznie zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe zajmują powierzchnię niemal 3610 ha.  

Propozycje utworzenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: 

 „Siemiechów Łąki”; kompleks łąk i zbiorowisk turzycowych o pow. 75,9 ha 

 „Wola Wężykowa”; zespół stawów rybnych wraz ze zróżnicowanym siedliskowo 

otoczeniem, 

 „Widawa-Grabno-Rogóźno”; węzeł hydrograficzny Widawki, Grabi i Niecieczy  

na obszarze 382 ha , gdzie można obserwować procesy geologiczne i hydrograficzne, 

 „Zabłocie II” suche lasy sosnowe wraz z położonymi obok stawami, łączna pow. 94,2 

ha, 

 „Ochle” obszar o pow. 356,4 ha porośnięty łąkami i roślinnością torfowiska niskiego, 
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miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków, 

 „Las Zborowski”; śródlądowy bór wilgotny z licznymi stanowiskami rzadkich roślin, 

 „Dolina Niecieczy” naturalny charakter małej rzeki nizinnej. 

 

3.7.6. Użytki ekologiczne 

- Torfowisko w gm. Widawa w pobliżu wsi Kolonia Ochle o pow. 2,5 ha 

- Torfowisko w gm. Sędziejowice na północ od wsi Zamość o pow. 1.5 ha 

- Źródła wysiękowe w gm. Sędziejowice w leśnictwie Luciejów o pow. 0,5 ha 

- Roślinność kserotermiczna, zarośla tarniny i żarnowca na wzgórzu kemowym 

zwanym Górą Charlawą w gm. Widawa, obok wsi Wielka Wieś, o pow. 1 ha.  

Propozycje utworzenia użytków ekologicznych: 

 „Korzeń II” na granicy gm. Widawa, są to łąki i zbiorowiska turzycowo-szuwarowe; 

 „Łężek” w gm. Widawa na południe od Wielkiej Wsi, kompleks starorzeczy Warty; 

 „Piekło” na granicy gm. Widawa w pobliżu wsi Siemiechów, roślinność łąkowa, 

starorzecza, szuwary i fragmenty olsów porzeczkowych i łęgu wierzbowo-

topolowego; 

 „Świerczów Olsy 3” w gm. Widawa w sołectwie Świerczów, zespół dołów 

potorfowych z roślinnością wodną, szuwarową i olsem porzeczkowym; 

 „Stara Wieś” w gm. Widawa we wsi Podgórze, starorzecze Widawki z olsem i łęgiem. 

 

3.7.7. Natura 2000 

Na terenie powiatu łaskiego znajduje się obszar siedliskowy Natura 2000 „Grabia”  

o kodzie PLH100021. Obszar obejmuje środkowy i dolny bieg Grabi wraz z przylegającymi 

ekosystemami łąkowymi i leśnymi, charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych 

Polski. Teren objęty granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od miejscowości Kolonia 

Karczmy do ujścia, a jego granice wyznacza terasa zalewowa. Długość Grabi objętej 

granicami obszaru Natura 2000 wynosi około 50 km, co stanowi nieco ponad połowę 

całkowitej długości rzeki wynoszącej 81.1 km. Źródła Grabi zlokalizowane są w okolicy wsi 

Dziwle na wysokości 229 m n.p.m. - mają charakter wysięków o wydajności 0,2 dm
3
∙s

-1
, 

wysychających w okresie letnim. Początkowy odcinek rzeki jest strumieniem okresowym  

i charakteru stałego nabiera dopiero po około 0,5 km, gdzie przepływa przez nieckowate 

obniżenie z wydajnymi źródłami w okolicy wsi Kolonia Grabica. Stąd rzeka biegnie  

w kierunku południowym aż do miejscowości Mzurki. Średnia szerokość cieku wynosi 2,5 m, 

przy głębokości około 0,5 m. Osady denne mają głównie charakter piaszczysty i żwirowo-
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piaszczysty. Szerokość doliny rzecznej wynosi około 100 m. Począwszy od Mzurek, Grabia 

płynie w kierunku północno zachodnim, aż do miejscowości Barycz. Wzrastają średnie 

szerokości i głębokości rzeki od początkowych 3 m i 1 m, aż do 20 m szerokości i 0,7 m 

głębokości w okolicach Baryczy. Szerokość doliny rzecznej wzrasta stopniowo od 100 m  

do 1 km. Taka charakterystyka doliny rzecznej właściwa jest dla początkowej części 

wyznaczonego obszaru , od miejscowości Karczmy. Dno jest piaszczyste, tylko w nielicznych 

miejscach gdzie koryto Grabi przecina wychodnie skał kredowych bywa pokryte rumoszem 

wapiennym. W Baryczy rzeka skręca w kierunku zachodnim. Dolina utrzymuje szerokość 

około 1 km. Szerokość koryta waha się od 10-20 m, głębokość około 0,8 m. Dno jest głównie 

piaszczyste. W okolicach Łasku następuje zmiana kierunku biegu rzeki z zachodniego  

na południowo- zachodni, który utrzymuje się aż do ujścia. Szerokość zwiększa się stopniowo 

od 15 do 30 m, średnia głębokość wynosząca około 1 m może przy wysokich stanach wód 

przekraczać 2 m. W dolnym biegu rzeki dno jest piaszczyste, często mocno zamulone. Dolina 

w większej części rozległa o szerokości 1-2 km. Grabia uchodzi do Widawki w okolicach wsi 

Łęg Widawski na wysokości 143 m n.p.m. 

 

3.8. Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zmianami), pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

W ustawie tej określone zostały zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z art. 123 ww. 

ustawy oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz obserwacji zmian 

dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie powiatu łaskiego 

przedstawia tabela 17. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych jest zmienna  

i podlega stałemu monitoringowi. Dane zawarte w tabeli obrazują stan z dnia 05.11.2015 r. 

Tabela 17 

Stacje bazowe telefonii komórkowej w powiecie łaskim 

L.p. Nazwa operatora 
Nr stacji 

bazowej 
Adres stacji 

1 Telefonia Komórkowa Plus GSM 30501 Kolonia Sędziejowice 

2 Telefonia Komórkowa Plus GSM 30752 Pelagia 

3 Telefonia Komórkowa Plus GSM 30753 Kwiatkowice 

4 Telefonia Komórkowa Plus GSM 30656 Buczek 

5 Orange Polska S.A. 4255 Widawa 

6 Orange Polska S.A. 4273 Okup Wielki 
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7 Orange Polska S.A. 8874/6574 Brody-Emilianów 

8 Orange Polska S.A. 4272 Łask 

9 Orange Polska S.A. 4274 Łask 

10 Orange Polska S.A. 5428 Łask 

11 Orange Polska S.A. 1295 Okup Wielki 

12 Orange Polska S.A. 8874 Sędziejowice 

13 Orange Polska S.A. 4010 Widawa 

14 Orange Polska S.A. 4283 Sędziejowice 

15 T-Mobile Polska S.A. 29513 Pruszków 

16 T-Mobile Polska S.A. 29509 Łask 

17 T-Mobile Polska S.A. 29532 Wronowice 

18 T-Mobile Polska S.A. 29514 Bałucz 

29 T-Mobile Polska S.A. 29503 Łask 

20 T-Mobile Polska S.A. 29676 Gorczyn 

21 T-Mobile Polska S.A. 29555 Wola Wężykowa 

22 T-Mobile Polska S.A. 29536 Łask 

23 P4 Sp. z o.o. 3302 Łask 

24 P4 Sp. z o.o. 3303 Łask 

25 Polkomtel S.A. 31181 Łask 

26 Polkomtel S.A. 35754 Łask 

27 Polkomtel S.A. 35028 Pruszków 

28 Polkomtel S.A. 36322 Chociw 

29 Polkomtel S.A. 33912 Widawa 

30 Polkomtel S.A. 30752 Wodzierady 

 

3.9. Hałas 

W powiecie łaskim emitowany hałas wiąże się przede wszystkim z: 

 natężeniem ruchu pojazdów, złym stanem nawierzchni oraz poruszających się  

po drogach pojazdów; 

 ruchem lotniczym, 

 transportem kolejowym, 

 działalnością handlowo-usługowo-przemysłową. 

Poprawa jakości klimatu akustycznego odbywa się poprzez:  

- wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie uciążliwości hałasu 

komunikacyjnego – budowa i przebudowa dróg, budowa ekranów akustycznych,  

- wspieranie działań prowadzących do eliminacji, bądź ograniczania emisji hałasu 

przemysłowego. 

Prawidłowe kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wymaga konsekwentnego 

uwzględniania zagadnień akustycznych w polityce przestrzennej, w szczególności na etapie 

uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.  
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4. Stan środowiska 
(na podstawie raportu WIOŚ del. w Sieradzu o stanie środowiska powiatu łaskiego 2014) 

4.1. Stan czystości wód powierzchniowych 

Państwowy Monitoring Środowiska wód powierzchniowych prowadzi działania  

w oparciu o wypracowane przez lata, ujednolicone metody badawcze, przystosowane  

do polskich jak i unijnych wymogów prawnych. Aby podejmować odpowiednie działania na 

rzecz ochrony wód niezbędna jest rzetelna oraz obiektywna informacja o ich stanie. Ciągłość 

badań umożliwia śledzenie wieloletnich trendów i ocenę adekwatności działań naprawczych. 

Całościowe podejście do ochrony zasobów wodnych w Europie opisane jest w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE (RDW), która wprowadziła wiele nowatorskich rozwiązań 

i daje podwaliny systemu oceny jakości wód powierzchniowych. Dyrektywa Wodna 

ustanawia ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu ekologicznego  

i chemicznego wód powierzchniowych. Implementacją RDW do polskiego prawa jest ustawa 

Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz rozporządzenia wykonawcze, nakładające na 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązek prowadzenia monitoringu wód 

powierzchniowych oraz określające zakres i częstotliwość badań. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowane są badania elementów 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Program badań poszczególnych 

jednolitych części wód jest uzależniony od charakterystyki zagrożeń i funkcji, jakie pełnią. 

Badania prowadzone w latach 2013 – 2014 to drugi etap sześcioletniego cyklu 

gospodarowania wodami 2010 – 2015, którego celem jest dostarczenie informacji o stanie 

ekologicznym i chemicznym wód powierzchniowych. 

Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód, czyli jednorodne pod 

względem hydromorfologicznym i biologicznym oddzielne i znaczące części wód,  

dla których prowadzone są analizy presji antropogenicznych, jak również opracowywane 

programy wodno – środowiskowe. 

Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w czterech podstawowych programach: 

Monitoring diagnostyczny zawiera badania o szerokim spektrum wskaźników 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych (w tym substancji priorytetowych  

w polityce wodnej). Jego celem jest identyfikacja zanieczyszczeń występujących w ilościach 

ponadnormatywnych, ustalenie stanu jednolitej części wody (JCW), śledzenie wieloletnich 

zmian wywołanych oddziaływaniami antropogenicznymi oraz dostarczenie informacji  

do zaplanowania przyszłych programów monitoringu. 

Monitoring operacyjny obejmuje wody zidentyfikowane jako zagrożone 

nieosiągnięciem określonych dla nich celów środowiskowych. Zakres badań jest ograniczony 

do podstawowych wskaźników biologicznych i fizykochemicznych, wskaźników 

rozpoznanych w monitoringu diagnostycznym jako problematyczne i do wskaźników 
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wynikających z lokalizacji obszarów chronionych w obrębie jednolitych części wód. Celem 

monitoringu operacyjnego jest ustalenie stanu jednolitych części wód oraz śledzenie zmian 

wynikających z programów działań, które zostały podjęte dla poprawy stanu tych wód. 

Monitoring obszarów chronionych ustanawia się w celu ustalenia stopnia spełnienia 

dodatkowych wymogów, określonych w odrębnych przepisach wynikających z funkcji, jakie 

pełni dana jednolita część wody lub dodatkowych zagrożeń, jakim jest poddana. Monitoring 

obszarów chronionych ma również ocenić wpływ źródeł antropogenicznych oraz sprawdzić 

skuteczność podjętych programów naprawczych. 

Tabela 18 

Wykaz jednolitych części wód monitorowanych na terenie powiatu łaskiego 

Nazwa ocenianej jcw 

Nazwa punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

T
y
p

 

a
b

io
ty

cz
n

y
 

S
il

n
ie

 

zm
ie

n
io

n
a
/ 

n
a
tu

ra
ln

a
 j

cw
 

(T
/N

) Program realizowany w punkcie monitoringu 

MD MO MOEU MDNA MONA 

Warta od Wierznicy 

do Widawki 
Warta – Burzenin 19 N 2011 2014 2014   

Dopływ z Zabłocia 
Dopływ z Zabłocia – 

Osieczno 
17 N  2013    

Dopływ spod Strzałek 
Sękowskich 

Dopływ spod Strzałek 

Sękowskich – 
Szczawno 

16 N  2013    

Widawka od Kręcicy 
do Krasówki 

Widawka – Dubie 17 T  2014 2014   

Widawka od 

Krasówki do ujścia 
Widawka – Podgórze 19 T 2011 2014 2014 2011 2014 

Struga 

Aleksandrowska 

Struga 

Aleksandrowska – 

Puszcza 

17 T  2014    

Krasówka Krasówka – Korablew 23 T  2013 2013   

Chrząstawka Chrząstawka – Ruda 16 N  2013    

Dopływ spod 

Józefowa 

Dopływ spod 

Józefowa – Zamość 
16 N  2013    

Grabia do Dłutówki Grabia – Karczmy 19 N  2013 2013   

Grabia od Dłutówki 
do Dopływu 

z Anielina 

Grabia – Łask 19 N 2014 2014 2014 2014 2014 

Grabia od Dopływu 

z Anielina do ujścia 
Grabia – Zamość 19 N 2011 2014 2014 2011 2014 

Pałusznica 
Pałusznica – Łask – 

Kolumna 
16 N 2013 2013 2013 2013 2013 

Pisia Pisia – Łask 16 N  2013    

Końska Struga 
Końska Struga – 

Zielęcice 
16 T  2013 2013   
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Tymianka Tymianka – Bilew 16 N 2013 2013 2013 2013 2013 

Nieciecz Nieciecz – Widawa 17 T  2013 2013   

Pichna do Urszulinki Pichna – Skęczno 17 T 2013 2013 2013 2013 2013 

Ner od Zalewki do 

Dopływu spod Łężek 
Ner – Krzyżówki 20 T  2013 2013   

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Wyniki monitoringu diagnostycznego brane do oceny są ważne przez kolejnych sześć lat, 

natomiast wyniki monitoringu operacyjnego przez trzy. 

MD – program monitoringu diagnostycznego; MO – program monitoringu operacyjnego;  

MOEU – program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację  

ze źródeł komunalnych; 

MDNA – program monitoringu diagnostycznego na obszarach chronionych zależnych  

od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków (Natura 2000); 

MONA – program monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych zależnych od wód, 

w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków (Natura 2000); 

Ocena stanu wód powierzchniowych 

Ocena badanych w latach 2013 – 2014 jednolitych części wód została przeprowadzona na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482), wytycznych 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Poradnik do monitoringu wód” ujednolicający 

zasady wykonania oceny jednolitych części wód powierzchniowych w 2013 roku. Ocena 

stanu wód powierzchniowych wykonywana jest w oparciu o zweryfikowane serie danych  

z punktów reprezentacyjnych oraz dodatkowych punktów monitoringu obszarów 

chronionych. Na ocenę stanu wód składa się klasyfikacja ich stanu/potencjału ekologicznego, 

klasyfikacja stanu chemicznego oraz spełnienie dodatkowych wymogów obszarów 

chronionych. Wyniki badań monitoringu diagnostycznego są ważne sześć lat, monitoringu 

operacyjnego obowiązują trzy. 

Stan/ potencjał ekologiczny 

Stan ekologiczny określamy dla naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych, 

natomiast dla wód sztucznych lub silnie zmienionych wykonuje się klasyfikację potencjału 

ekologicznego. Różnica w nazewnictwie odzwierciedla zmiany warunków siedliskowych 

wynikających z przekształcenia naturalnych cieków. Podstawą klasyfikacji stanu/ potencjału 

ekologicznego są elementy biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne. W ocenie 

stanu/ potencjału wykorzystuje się badania fitoplanktonu, fitobentosu, makrobezkręgowców, 

makrofitów i ichtiofauny. Wskaźniki biologiczne oraz stężenia średnioroczne wskaźników 

fizykochemicznych zostały porównane do wartości dopuszczalnych dla danej klasy jakości,  

z uwzględnieniem typu, kategorii wód powierzchniowych. Klasa hydromorfologiczna była 

nadana na podstawie stopnia przekształcenia cieku oraz jego własności hydrologicznych.  
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źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Rys. 4. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Rys. 5. Schemat klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych 
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Klasyfikacja całościowa stanu/ potencjału ekologicznego dokonana została poprzez 

nadanie jednolitym częściom wód powierzchniowych jednej z pięciu klas jakości wód. 

Stan chemiczny 

Ocena stanu chemicznego wód powierzchniowych polega na porównaniu wartości 

średnich i maksymalnych poszczególnych wskaźników z normami środowiskowymi  

z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482). Stan chemiczny 

jednolitych części wód ocenia się na podstawie klasyfikacji wskaźników chemicznych, 

charakteryzujących się występowaniem substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, w tym substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej i innych substancji 

zanieczyszczających. Wynikiem klasyfikacji jest stan chemiczny dobry, gdy normy 

środowiskowe są spełnione zarówno dla wartości średnich rocznych, jak i maksymalnych. 

Niespełnienie tych warunków w znacznym stopniu dla któregokolwiek wskaźnika prowadzi 

do nadania stanu chemicznego poniżej dobrego. 

 

 Stan chemiczny 

Stężenia średnioroczne i maksymalne wskaźników 

chemicznych nie przekraczają norm 
dobry 

Stężenia średnioroczne i maksymalne wskaźników 

chemicznych przekraczają normy 
poniżej dobrego 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Rys.6. Schemat oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

Ocena spełnienia wymagań dodatkowych obszarów chronionych 

Ocena spełnienia wymagań dodatkowych obszarów chronionych jest wraz z oceną stanu/ 

potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego równorzędnym elementem oceny stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych. W ocenie tej sprawdza się spełnienie 

dodatkowych wymagań określonych dla tych obszarów. W zależności od spełnienia 

dodatkowych funkcji przez jednolite części wód oraz od występowania silnych antropopresji 

sprawdza się spełnienie wymagań dodatkowych dla wód przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby obszarów: chronionych przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt o znaczeniu 

gospodarczym oraz przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, wrażliwych  

na eutrofizację, wywołaną zanieczyszczeniami komunalnymi. Wymagania dodatkowe  

są spełnione, gdy spełnione są normy dla wszystkich form ochrony dodatkowej. 

Stan wód 

Stan wód jest wypadkową stanu lub potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz 

spełnienia wymogów dodatkowych obszarów chronionych a określa go gorszy ze stanów. 

W przypadku kiedy jeden z elementów składowych oceny stanu/ potencjału ekologicznego 

zostanie sklasyfikowany odpowiednio jako umiarkowany, słaby, zły albo stan chemiczny 

zostanie sklasyfikowany poniżej dobrego stanu lub nie są spełnione dodatkowe wymagania 



Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 

- 45 - 

dla obszarów chronionych, stan wód określa się jako zły. Klasyfikację stanu wód można 

wykonać również w przypadku, kiedy brak jest klasyfikacji jednego z elementów składowych 

oceny stanu wód, a element klasyfikowany osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały 

spełnione dodatkowe wymagania dla obszarów chronionych. 

 
  Stan chemiczny Stan wód 

S
ta

n
/p

o
te

n
c
ja

ł 

e
k

o
lo

g
ic

z
n

y
 

Brak Dobry Brak oceny 

Brak Poniżej dobrego Zły 

Dobry lub bardzo dobry Brak Brak oceny 

Umiarkowany Brak Zły 

Słaby Brak Zły 

Zły Brak Zły 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Rys.7. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Badania monitoringu objęły dziewiętnaście jednolitych części wód powierzchniowych: 

Warta od Wierznicy do Widawki w punkcie Burzenin, Dopływ z Zabłocia – Osieczno, 

Dopływ spod Strzałek Sękowskich – Szczawno, Widawka od Kręcicy do Krasówki – Dubie, 

Widawka od Krasówki do ujścia – Podgórze, Struga Aleksandrowska – Puszcza, Krasówka – 

Korablew, Chrząstawka – Ruda, Dopływ spod Józefowa – Zamość, Grabia do Dłutówki – 

Karczmy, Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina – Łask, Grabia od Dopływu z Anielina 

do ujścia – Zamość, Pałusznica – Łask – Kolumna, Pisia – Łask, Końska Struga – Zielęcice, 

Tymianka – Bilew, Nieciecz – Widawa, Pichna do Urszulinki – Skęczno, Ner od Zalewki  

do Dopływu spod Łężek w punkcie pomiarowo – kontrolnym Krzyżówki. 

Programem monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych objęto trzynaście jednolitych 

części wód powierzchniowych badanych na terenie powiatu łaskiego w latach 2012 – 2014: 

Warta od Wierznicy do Widawki w punkcie Burzenin, Widawka od Kręcicy do Krasówki – 

Dubie, Widawka od Krasówki do ujścia – Podgórze, Krasówka – Korablew, Grabia  

do Dłutówki – Karczmy, Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina – Łask, Grabia  

od Dopływu z Anielina do ujścia – Zamość, Pałusznica – Łask – Kolumna, Końska Struga – 

Zielęcice, Tymianka – Bilew, Nieciecz – Widawa, Pichna do Urszulinki – Skęczno, Ner  

od Zalewki do Dopływu spod Łężek – Krzyżówki. 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

W skład oceny stanu/ potencjału ekologicznego jednolitych części wód wchodzą 

elementy biologiczne, klasa elementów hydromorfologicznych, które zostały ocenione 

według stopnia naturalności cieku, jak również elementy fizykochemiczne. 

Klasa elementów biologicznych 

Klasyfikacja biologiczna objęła badaniami: fitobentosu, makrofitów, 

makrobezkręgowców oraz ichtiofauny jednolite części wód powierzchniowych: Grabia  

od Dopływu z Anielina do ujścia oceniono w III klasie, Grabia od Dłutówki do Dopływu  

z Anielina, Pichna do Urszulinki w IV klasie. Natomiast wskaźniki: fitobentosu, 
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makrobezkręgowców, ichtiofauny obejmowały jednolitą część wód: Grabia do Dłutówki 

zaklasyfikowaną do IV klasy. Ocena wskaźników: fitoplanktonu, makrofitów, 

makrobezkręgowców w jednolitej części wód: Warta od Wierznicy do Widawki mieściła się 

w III klasie elementów biologicznych. Na podstawie wskaźników: fitobentosu, makrofitów, 

makrobezkręgowców bentosowych oceniono jednolite części wód: Widawka od Krasówki  

do ujścia, Pałusznica jako III klasę, Tymianka została zaklasyfikowana do IV klasy. Siedem 

jednolitych części wód powierzchniowych zostało poddanych badaniom: fitobentosu, 

makrobezkręgowców bentosowych występując w III klasie: Dopływ z Zabłocia, Struga 

Aleksandrowska, Krasówka, Chrząstawka, Końska Struga, Nieciecz, Ner od Zalewki  

do Dopływu spod Łężek. Jednolita część: Widawka od Kręcicy do Krasówki oceniono  

w II klasie jakości. Wskaźnik fitobentosu oceniono w trzech jednolitych częściach: Dopływ 

spod Józefowa – I klasa jakości, Dopływ spod Strzałek Sękowskich oraz Pisia zostały 

zaklasyfikowane do II klasy elementów biologicznych. 

Klasa elementów fizykochemicznych 

Wspierające ocenę biologiczną elementy fizykochemiczne objęły monitoringiem 

wszystkie badane jednolite części wód, spośród których: Widawka od Kręcicy do Krasówki, 

Widawka od Krasówki do ujścia osiągnęły I klasę jakości, przy czym ocena sporządzona  

za 2014 rok jest jedynie wstępną klasyfikacją. Natomiast II klasę czystości osiągnęły jednolite 

części wód: Warta od Wierznicy do Widawki, Dopływ spod Strzałek Sękowskich, Struga 

Aleksandrowska, Krasówka, Chrząstawka, Dopływ spod Józefowa, Grabia do Dłutówki, 

Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina, Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia, Pisia, 

Końska Struga, Nieciecz. Ze względu na wystąpienie podwyższonego ogólnego węgla 

organicznego w jednolitej części wód Dopływ z Zabłocia oraz wskaźnika ChZT–Cr  

w Pałusznicy i Tymiance zaklasyfikowane zostały do stanu poniżej dobrego. Do potencjału 

poniżej dobrego zostały zaklasyfikowane dwie silnie zmienione jednolite części wód 

powierzchniowych: Pichna do Urszulinki ze względu na przekroczenie wskaźników: ChZT–

Cr, azotu azotanowego oraz Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek, gdzie stwierdzono 

przekroczenia substancji biogennych: azotu azotanowego, fosforanów. 

Klasa elementów fizykochemicznych 

– specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 

Badania pod względem wskaźników chemicznych charakteryzujących obecność 

substancji szczególnie szkodliwych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  

i niesyntetyczne spośród wszystkich jednolitych części wód występujących na terenie powiatu 

łaskiego objęło osiem jcw – Warta od Wierznicy do Widawki, Widawka od Kręcicy  

do Krasówki, Widawka od Krasówki do ujścia, Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina, 

Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia, Pałusznica, Tymianka, Pichna do Urszulinki.  

Na podstawie badań elementów stwierdzono I klasę w jednolitej części wód Widawka  

od Kręcicy do Krasówki, natomiast pozostałe jednolite części wód zostały zaklasyfikowane  

do II klasy, ponieważ zostały odnotowane przekroczenia wartości granicznych dla: aldehydu 
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mrówkowego, baru, boru, chromu sześciowartościowego, cynku, miedzi, fenoli lotnych, 

węglowodorów ropopochodnych, cyjanków wolnych, cyjanków związanych dla wód  

o bardzo dobrej jakości. 

Stan/ potencjał ekologiczny 

Na podstawie badań biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych 

wspomagających badania biologiczne stwierdzono dobry potencjał ekologiczny w jednolitej 

części: Widawka od Kręcicy do Krasówki. Natomiast umiarkowany potencjał ekologiczny 

charakteryzował badane jednolite części wód: Widawka od Krasówki do ujścia, Struga 

Aleksandrowska, Krasówka, Końska Struga, Nieciecz, Ner od Zalewki do Dopływu spod 

Łężek. Słaby potencjał określał jcw Pichna do Urszulinki. W naturalnych wodach 

powierzchniowych dobry stan ekologiczny występował w jednolitych: Dopływ spod Strzałek 

Sękowskich, Dopływ spod Józefowa, Pisia. Umiarkowanym stanem ekologicznym 

scharakteryzowane zostały jednolite części wód: Warta od Wierznicy do Widawki, Dopływ  

z Zabłocia, Chrząstawka, Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia, Pałusznica. Do słabego 

stanu ekologicznego zaklasyfikowano jednolite części wód: Grabia do Dłutówki, Grabia  

od Dłutówki do Dopływu z Anielina, Tymianka. 

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

Ocena stanu chemicznego na obszarze powiatu łaskiego została wykonana w dziewięciu 

jednolitych częściach wód powierzchniowych płynących: Warta od Wierznicy do Widawki, 

Widawka od Kręcicy do Krasówki, Widawka od Krasówki do ujścia, Grabia od Dłutówki  

do Dopływu z Anielina, Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia, Pałusznica, Tymianka, 

Pichna do Urszulinki, Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek. Po wykonaniu badań 

zaklasyfikowano siedem jednolitych części do dobrego stanu chemicznego. Nie stwierdzono 

przekroczeń stężeń maksymalnych, występowały przekroczenia średnioroczne, ze względu  

na kadm w Pichnie do Urszulinki, oraz sumę benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3–cd) pirenu 

w Nerze. 

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych 

Zjawisko eutrofizacji prowadzi do niekorzystnych zmian niektórych wskaźników jakości 

wód: przezroczystość, barwa, zapach, powodując ograniczenie wykorzystania wody do celów 

użytkowych: konsumpcja, rekreacja. Eutrofizacja wód spowodowana jest głównie dopływem 

substancji biogennych pochodzenia antropogenicznego. 

Ocenę stanu wskazującego na eutrofizację wód powierzchniowych wykonano  

na podstawie wyników badań przeprowadzonych w omawianym okresie. Analizie poddano 

wyniki badań fitobentosu, wskaźników tlenowych i biogennych. Ocenie poddano prawie 

wszystkie jednolite części wód z pominięciem jednolitych części wód: Dopływ z Zabłocia, 

Dopływ spod Strzałek Sękowskich, Struga Aleksandrowska, Chrząstawka, Dopływ spod 

Józefowa, Pisia oraz Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek. Przekroczenia wskaźników 

decydujących o eutrofizacji wywołanej zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
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komunalnych wykryto w trzech przebadanych jednolitych częściach wód: Końska Struga, 

Tymianka, Pichna do Urszulinki. 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych określono dla wód przebadanych 

zarówno pod względem ekologicznym, jak również chemicznym. Równoważny element 

oceny stanu to spełnienie dodatkowych wymogów obszarów chronionych. Przez wzgląd na 

decydującą rolę elementu o klasyfikacji najniższej nadano stan zły wód dla jednolitych części 

wód, w których brakowało oceny stanu/ potencjału ekologicznego lub stanu chemicznego, 

natomiast pozostałe elementy wskazywały na stan poniżej dobrego. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu/ potencjału ekologicznego jednolitych części 

wód, jak również wyników oceny stanu chemicznego można określić ocenę stanu jcw. Stan 

dla prawie wszystkich jednolitych części wód został zaklasyfikowany jako zły. Natomiast 

dobrym stanem charakteryzowała się jednolita część wód powierzchniowych przebadana  

w 2014 roku: Widawka od Kręcicy do Krasówki. 
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Warta od Wierznicy do 

Widawki 
PLRW600019181999 PL02S0901_0945 Warta – Burzenin 19 N MO III I II II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

Dopływ z Zabłocia PLRW60001718194 PL02S0901_3184 
Dopływ z Zabłocia – 

Osieczno 
17 N MO III I PSD   UMIARKOWANY   ZŁY 

Dopływ spod Strzałek 

Sękowskich 
PLRW60001618198 PL02S0901_3297 

Dopływ spod Strzałek 

Sękowskich – Szczawno 
16 N MO II I II   DOBRY     

Widawka od Kręcicy do 

Krasówki 
PLRW6000191825 PL02S0901_3216 Widawka – Dubie 17 T MO II II I I DOBRY DOBRY DOBRY 

Widawka od Krasówki do 

ujścia 
PLRW60001918299 PL02S0901_0986 Widawka – Podgórze 19 T MO III II I II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

Struga Aleksandrowska  PLRW60001718232 PL02S0901_3308 
Struga Aleksandrowska 

– Puszcza 
17 T MO III II II   UMIARKOWANY   ZŁY 

Krasówka PLRW60002318269 PL02S0901_0990 Krasówka – Korablew 23 T MO III II II   UMIARKOWANY   ZŁY 

Chrząstawka PLRW600016182729 PL02S0901_3298 Chrząstawka – Ruda 16 N MO III II II   UMIARKOWANY   ZŁY 

Dopływ spod Józefowa PLRW60001618276 PL02S0901_0993 
Dopływ spod Józefowa – 

Zamość 
16 N MO I I II   DOBRY     

Grabia do Dłutówki PLRW600016182854 PL02S0901_0994 Grabia – Karczmy 19 N MO IV I II   SŁABY   ZŁY 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

 

-5
0

- 

Tabela 19 



 

 

 Klasyfikacja stanu wód, stanu/ potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jcw – ocena dla powiatu łaskiego 

Nazwa ocenianej jcw Kod ocenianej jcw 
Kod punktu 

pomiarowo – 

kontrolnego 

Nazwa punktu 
pomiarowo-

kontrolnego 

T
y
p

 a
b

io
ty

c
z
n

y
 

S
il
n

ie
 z

m
ie

n
io

n
a
 l

u
b

 s
z
tu

c
z
n

a
 j
c
w

 (
T

/N
) 

P
ro

g
ra

m
 m

o
n

it
o

ri
n

g
u

 (
M

D
, 
M

O
 l

u
b

 M
B

) 

K
la

s
a
 e

le
m

e
n

tó
w

 b
io

lo
g

ic
z
n

y
c
h

 

K
la

s
a
 e

le
m

e
n

tó
w

 h
y
d

ro
m

o
rf

o
lo

g
ic

z
n

y
c
h

 

K
la

s
a
 e

le
m

e
n

tó
w

 f
iz

y
k
o

c
h

e
m

ic
z
n

y
c
h

 

K
la

s
a
 e

le
m

e
n

tó
w

 f
iz

y
k
o

c
h

e
m

ic
z
n

y
c
h

 –
 

s
p

e
c

y
fi

c
z
n

e
 z

a
n

ie
c
z
y

s
z
c
z
e

n
ia

 

s
y
n

te
ty

c
z
n

e
 i

 n
ie

s
y
n

te
ty

c
z
n

e
 

S
T

A
N

 /
 P

O
T

E
N

C
J
A

Ł
 E

K
O

L
O

G
IC

Z
N

Y
 

S
T

A
N

 C
H

E
M

IC
Z

N
Y

 

O
C

E
N

A
 S

T
A

N
U

 J
C

W
 

Grabia od Dłutówki do 

Dopływu z Anielina 
PLRW600019182873 PL02S0901_3100 Grabia – Łask 19 N MD IV I II II SŁABY DOBRY ZŁY 

Grabia od Dopływu z 

Anielina do ujścia 
PLRW600019182899 PL02S0901_0996 Grabia – Zamość 19 N MO III I II II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

Pałusznica 
PLRW600016182869 PL02S0901_0998 

Pałusznica – Łask – 

Kolumna 
16 N MD III I PSD II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

Pisia PLRW600016182876 PL02S0901_3299 Pisia – Łask 16 N MO II II II   DOBRY     

Końska Struga PLRW600016182889 PL02S0901_1000 
Końska Struga – 

Zielęcice 
16 T MO III II II   UMIARKOWANY   ZŁY 

Tymianka PLRW600016182892 PL02S0901_1001 Tymianka – Bilew   N MO IV I PSD II SŁABY DOBRY ZŁY 

Nieciecz PLRW6000171829299 PL02S0901_1002 Nieciecz – Widawa 17 T MO III II II   UMIARKOWANY   ZŁY 

Pichna do Urszulinki PLRW60001718317889 PL02S0901_3186 Pichna – Skęczno 17 T MO IV II PPD II SŁABY PSD _sr ZŁY 

Ner od Zalewki do Dopływu 

spod Łężek 
PLRW600020183271 PL02S0901_3215 Ner – Krzyżówki 20 T MO III II PPD   UMIARKOWANY PSD_sr ZŁY 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 
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4.2. Wody podziemne 

Badania monitoringu wód podziemnych pozwalają na obserwację zmian chemizmu wód 

podziemnych oraz sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń. Ma to na celu wspomaganie 

działań, zmierzających do ograniczenia wpływu czynników antropogenicznych na podziemne 

wody, które ze względu na swoją wysoką jakość i potencjalne zasoby stanowią ważne źródło 

zaopatrzenia w wodę. Wody podziemne narażone są na zanieczyszczenia w mniejszym 

stopniu niż wody powierzchniowe, gdyż wody podziemne chronione są przed bezpośrednim 

wpływem z powierzchni. 

Celem prowadzonych badań monitoringu regionalnego wód podziemnych jest stworzenie 

bazy informacyjnej o stanie zasobów wód, jako niezbędnej podstawy do realizacji racjonalnej 

gospodarki zasobami wód podziemnych oraz ich ochrony. Zarówno kontrola,  

jak i rozpoznanie jakości wód w regionalnych zbiornikach wód podziemnych mają za zadanie 

formułowanie wniosków dotyczących strategii ochrony wód oraz racjonalnego ich 

zagospodarowania. 

Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2012 – 2014 roku zostały 

poddane ocenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).  

Za podstawę oceny klas jakości wód przyjęto graniczne wartości określonej w rozporządzeniu 

grupy wskaźników. 

 

W oparciu o rozporządzenie zostało wyróżnione pięć klas jakości wód podziemnych 

(z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wód przeznaczonych 

do spożycia przez ludzi): 

Klasa I 

wody o bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie  

w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej; żaden  

ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

Klasa II 

wody dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania 

antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

Klasa III 

wody zadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego; mniejsza część 

wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi; 

Klasa IV 

wody niezadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone  

w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego; większość 

wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi; 

-52- 
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Klasa V 

wody złej jakości; wartości wskaźników jakości wody potwierdzają antropogeniczne 

oddziaływania; wody nie spełniają wymagań określonych dla wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi. 

Badania monitoringowe wód podziemnych surowych prowadzone są z częstotliwością 

raz na trzy lata. Monitoring regionalny w latach 2013 – 2015 zrealizowany został w 2014 

roku. 

Określając klasę jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym 

dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest 

spowodowane przez naturalne procesy i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej 

klasy jakości wody. 

Monitoring krajowy wód podziemnych 

Badania realizowane w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych, wykonywane 

są przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie na zlecenie GIOŚ. Badania 

jakości wód w roku 2013 przeprowadzono na JCWPd uznanych za zagrożone 

nieosiągnięciem dobrego stanu w jednym punkcie pomiarowo – kontrolnym w ramach 

monitoringu operacyjnego na obszarze powiatu łaskiego. 

Badana woda podziemna pochodzi z poziomu wodonośnego czwartorzęd, umiejscowiona  

w Łopatkach. Woda w otworze pomiarowym została zaklasyfikowana do III klasy czystości – 

wody zadowalającej jakości. Ujęcie wody podziemnej występuje na obszarze jednolitej części 

wód podziemnych o numerze 96. Klasyfikację badanej wody podziemnej wraz  

ze wskaźnikami decydującymi o klasie czystości zamieszczono w tabeli 21. 

Tabela 21 

Klasyfikacja wody podziemnej w punkcie obserwacyjno – pomiarowym krajowej sieci 

monitoringu zwykłych wód podziemnych na terenie powiatu łaskiego w 2013 r. 

Numer 

punktu 
Miejscowość JCWPd Stratygrafia 

Klasa 

jakości wody 

810 Łopatki 96 Q III 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

STRATYGRAFIA: Q – czwartorzęd 

 

Monitoring regionalny wód podziemnych 

Badania jakości wód podziemnych w 2014 roku prowadzone były przez WIOŚ na terenie 

powiatu łaskiego. Przebadana została woda surowa podziemna z ujęcia wody  

w miejscowości: Mauryców. Natomiast w 2012 roku monitorowana woda została 

zlokalizowana w siedmiu studniach w miejscowościach: Bałucz, Gorczyn, Buczek Pruszków, 

Górki Grabińskie, Chociw zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 
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Województwa Łódzkiego”. Jednostka hydrogeologiczna badanych punktów pomiarowych 

wynosi XI 2 występujących na terenie jednolitej części wód podziemnych o numerze 96. 

Zakres badanych wskaźników był zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U z 2011 r. Nr 258, poz. 1550). 

Klasyfikacja badanych wód podziemnych ze wskaźnikami decydującymi o klasie 

czystości zamieszczono w tabeli 23. Przeprowadzone analizy w latach 2012 – 2014 nie 

wykazały występowania w badanych ujęciach wody złej jakości. Na podstawie badań 

stwierdzono bardzo dobrą jakość wody w miejscowościach: Buczek, Mauryców, natomiast 

dobrą jakość wody odnotowano w ujęciach: Bałucz, Gorczyn, Pruszków, Górki Grabińskie, 

Chociw (studnia numer 25). Badane wskaźniki zanieczyszczeń oprócz żelaza  

i wodorowęglanów w przypadku studni w Pruszkowie mieściły się w klasach wód bardzo 

dobrych i dobrych jakości. Umiarkowana jakość wody występowała jedynie w studni numer 

26 w miejscowości Chociw ze względu na wysokie stężenie azotanów. 

Zgodnie z rozporządzeniem do badań pobierano wodę surową, badania przeprowadzono 

w akredytowanym laboratorium WIOŚ Łódź, delegatura w Sieradzu. 

 

Tabela 22 

Klasyfikacja wód podziemnych w punktach obserwacyjno – pomiarowych sieci regionalnej 

monitoringu zwykłych wód podziemnych w powiecie łaskim w latach 2012 – 2014. 

 

Gmina Miejscowość Użytkownik 

Współrzędne geograficzne 

(ETRS 89) 

S
tr

a
ty

g
r
a

fi
a
 

K
la

sa
 c

z
y

st
o

śc
i 

LON LAT 

Wodzierady Mauryców 
Urząd Gminy 

w Wodzieradach 
19,178331 51,663069 Q I 

Łask Bałucz 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

w Łasku 

19,060756 51,633503 Cr2 II 

Łask Gorczyn 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

w Łasku 

19,135333 51,570386 Q II 

Buczek Buczek Urząd Gminy w Buczku 19,159992 51,511875 Q I 

Sędziejowice Pruszków 

Gminna Jednostka Usług 

Komunalnych w 

Sędziejowicach 

19,058492 51,540608 Cr2 II 
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Widawa 
Górki 

Grabiańskie 
Urząd Gminy w Widawie 18,956706 51,469231 Cr2 II 

Widawa 
Chociw 

studnia nr 25 

NEPENTES S.A. Zakład 

w Chociwiu 
18,993544 51,397878 Q III 

Widawa 
Chociw 

studnia nr 26 
Urząd Gminy w Widawie 19,000017 51,391606 Cr1 II 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

STRATYGRAFIA: 

Cr2 – kreda górna 

Cr1 – kreda dolna 

Q – czwartorzęd 

 

Tabela 23 

Klasyfikacja poszczególnych wskaźników wody podziemnej badanej na terenie powiatu 

łaskiego w latach 2012 – 2014. 
 

Wskaźnik Miano 
25.08.2014 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 

Mauryców Bałucz Gorczyn Buczek Pruszków 
Górki 

Grabiańskie 

Chociw 

studnia 25 

Chociw 

studnia 26 

Odczyn pH 7,81 7,65 7,34 7,70 7,43 7,51 7,87 7,42 

TOC mg∙dm-3 <2,80 <2,79 <2,79 <2,79 2,88 <2,79 <2,79 <2,79 

PEW µS∙cm-1 339 433 632 428 567 416 339 423 

Temperatura °C 11,6 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 10,0 

Tlen 

rozpuszczony mg∙dm-3 5,2 5,7 3,8 6,7 4,7 4,8 2,9 8,7 

NH4 mg∙dm-3 <0,156 0,472 0,139 0,139 0,291 0,351 0,136 0,132 

Sb mg∙dm-3 <0,002 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

As mg∙dm-3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,010 <0,010 <0,010 

NO3 mg∙dm-3 <0,589 <0,589 13,700 <0,589 <0,589 <0,589 <0,589 30,900 

NO2 mg∙dm-3 0,0079 <0,0066 <0,0066 <0,0066 <0,0066 <0,0066 <0,0066 <0,0066 

B mg∙dm-3 <0,024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Cl mg∙dm-3 12,50 2,07 25,10 14,30 3,35 5,35 7,80 21,90 

Cr mg∙dm-3 <0,0011 <0,0011 <0,0011 <0,0011 <0,0011 <0,0011 <0,0011 <0,0011 

Cyjanki wolne mg∙dm-3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

F mg∙dm-3 0,103 0,082 0,089 0,087 0,070 <0,056 <0,056 <0,056 

PO4 mg∙dm-3 0,055 0,151 0,198 0,153 <0,024 <0,024 <0,024 0,135 

Al mg∙dm-3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,009 <0,009 <0,009 

Cd mg∙dm-3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

Mg mg∙dm-3 5,45 8,35 9,92 5,60 11,90 8,43 5,62 7,75 

Mn mg∙dm-3 0,079 0,135 0,091 0,158 0,127 0,131 0,061 <0,012 
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Cu mg∙dm-3 0,0072 <0,0045 0,0046 0,0121 <0,0045 <0,0045 <0,0045 <0,0045 

Ni mg∙dm-3 <0,006 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Pb mg∙dm-3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

K mg∙dm-3 0,660 1,570 2,080 0,774 1,460 1,290 0,882 1,470 

Hg mg∙dm-3 <0,00003 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Se mg∙dm-3 <0,005 <0,010 <0,010 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

SO4 mg∙dm-3 47,40 1,95 64,60 45,20 11,40 7,00 30,40 57,50 

Na mg∙dm-3 3,29 5,85 11,00 4,70 4,48 3,79 3,34 5,39 

Ag mg∙dm-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ca mg∙dm-3 52,9 62,1 89,2 62,6 83,5 68,6 55,3 62,2 

HCO3 mg∙dm-3 156 267 243 164 352 256 178 123 

Fe mg∙dm-3 0,315 1,550 0,246 0,676 2,610 1,780 1,380 0,030 

Klasa czystości wód I II II I II II II III 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

4.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Emisje zanieczyszczeń do atmosfery można podzielić na naturalną i antropogeniczną. 

Emisja naturalna związana jest głównie z erupcją wulkanów, pożarami lasów,  rozkładem 

materii organicznej, erozji gleb i skał. 

W emisji antropogenicznej wyróżniamy: 

1) emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego 

spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych; 

2) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głównie z transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i lotniczego; 

3) emisję powierzchniową, w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z palenisk 

domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów; 

4) emisję z rolnictwa pochodzącą z upraw i hodowli zwierząt. 

 

W 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 w województwie łódzkim zanotowano spadek 

emisji powierzchniowej oraz wzrost emisji liniowej. Zwiększeniu uległa również emisja  

z rolnictwa pyłu PM10. Emisja pyłu PM2,5 ze źródeł rolniczych w porównaniu z rokiem 

poprzednim nieco się obniżyła. 

 

Emisja punktowa 

Emisja punktowa z zakładów przemysłowych jest objęta kontrolą i zewidencjonowana. 

Emisja z pozostałych źródeł, ze względu na swój charakter i rozproszenie, jest trudna  

do zbilansowania i nie jest kontrolowana w skali powiatu. Udział źródeł nie punktowych  

w ogólnej emisji jest szacowany jako znaczący, lecz nie określony ilościowo.  

W poniższej analizie uwzględniono tylko emisję z zakładów przemysłowych z terenu 

powiatu łaskiego. Zestawienia dokonano na podstawie informacji uzyskanych 

z Urzędu Marszałkowskiego – bazy danych, dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska 



Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 

 

- 57 - 

w 2013 roku i danych zebranych z ankiet Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Łodzi – Delegatura w Sieradzu wykorzystanych przy sporządzaniu rocznej oceny jakości 

powietrza w województwie łódzkim. 

 

Tabela 24 

Emisja punktowa głównych zanieczyszczeń w powiecie łaskim  

w 2013 roku. 

 

Powiat 

Emisja roczna [Mg∙a
-1

] 

SO2 NO2 CO pył 
Suma w 

powiecie 

Łaski 70,3 30,9 136,4 94,9 332,4 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

 

 

 

Emisja liniowa 

 

Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie łódzkim jest transport 

samochodowy. Substancje emitowane z silników pojazdów oddziałują na stan czystości 

powietrza, powodując wzrost stężenia zanieczyszczeń szczególnie w najbliższym otoczeniu 

dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością od szlaków transportu. Ilość pojazdów z roku  

na rok sukcesywnie rośnie. 

 

Tabela 25 

Wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł liniowych  

w województwie łódzkim w 2014 roku. 

 

CO 

[Mg∙rok
-1

] 

NOx 

[Mg∙rok
-1

] 

Pył PM10 

[Mg∙rok
-1

] 

SOx 

[Mg∙rok
-1

] 

B(a)P 

[kg∙rok
-1

] 

26 377,0 27 170,0 10 740,0 2 089,0 153,0 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Emisja liniowa stanowi istotne źródło emisji ditlenku azotu. W roku 2014  

w województwie łódzkim udział ruchu samochodowego w całkowitej emisji NO2 wyniósł 

31,5%. Udział emisji liniowej w całkowitej emisji tlenku węgla oraz ditlenku siarki sięgał 

odpowiednio 14,8% i 2%. 

Na terenie powiatu łaskiego najwięcej zanieczyszczeń liniowych emitowanych jest 

wzdłuż głównych szlaków transportowych, do których należą: drogi krajowe nr 12 i nr 14 

oraz drogi wojewódzkie nr 473, 480, 481,483,484 i nr 710. 
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Emisja powierzchniowa 

 

Emisja powierzchniowa pochodząca z niskich emitorów odprowadzających gazowe  

i pyłowe produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych  

ma ogromny wpływ na stan powietrza, szczególne w sezonie grzewczym. Kumuluje się  

w centrach miast, gdzie przeważa stara, zwarta zabudowa utrudniająca proces 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Na obszarach wiejskich i w części miast nieposiadających sieci cieplnej, dużym 

problemem jest powszechne palenie odpadów komunalnych w nieprzystosowanych do tego 

celu paleniskach domowych. W wyniku spalania odpadów w niskich temperaturach  

bez systemu oczyszczania gazów, do atmosfery dostają się pyły zawierające metale ciężkie  

i szereg toksycznych związków organicznych, w tym rakotwórcze dioksyny i furany. 

 

Tabela 26 

Wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych  

w województwie łódzkim w 2014 roku. 

CO 

[Mg∙rok
-1

] 

NOx 

[Mg∙rok
-1

] 

Pył PM10 

[Mg∙rok
-1

] 

SOx 

[Mg∙rok
-1

] 

B(a)P 

[kg∙rok
-1

] 

124 055,0 6 919,0 31 027,0 12 854,0 3 305,0 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Emisja powierzchniowa miała w 2014 r. w województwie łódzkim największy udział  

w emisji tlenku węgla (69,7%). Indywidualne systemy grzewcze są również ważnym źródłem 

emisji SO2. W 2014 r. udział tego źródła szacuje się na 11,8%. Udział emisji 

powierzchniowej w emisji całkowitej NO2 wyniósł natomiast 8%.   

Na terenie powiatu łaskiego  największa emisja powierzchniowa ma miejsce na terenach 

zabudowanych, gdzie istnieje silna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

z indywidualnymi systemami grzewczymi oraz na osiedlach domków jednorodzinnych, które 

posiadają własne przydomowe kotłownie i są opalane węglem. 

 

Emisja z rolnictwa 

 

Rolnictwo to działalność człowieka, która nie pozostaje obojętna dla atmosfery. 

Począwszy od nasilenia erozji eolicznej i intensyfikacji pylenia z pól, kompostowania i emisji 

produktów rozkładu materii organicznej, hodowli zwierząt - będącej istotnym źródłem emisji 

amoniaku do atmosfery, rolnictwo jest poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza. 

Nowoczesne zmechanizowane rolnictwo dodatkowo emituje zanieczyszczenia powstające 

podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych, ogrzewania budynków. Do atmosfery 

dostają się również rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych. Największy problem 

stanowi pylenie. Pył w rolnictwie powstaje głównie w wyniku prac polowych tj. orania  
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i zbierania plonów. Dodatkowym źródłem jest nawożenie, pyłki uprawianych roślin,  

wypalanie pól, transport plonów i hodowla zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami.  

 

Tabela 27 

Wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa  

w województwie łódzkim w 2014 roku 

Źródło emisji 
Zanieczyszczenie pyłowe [Mg∙rok

-1
] 

PM10 PM2,5 

hodowla 1 128,7 25,1 

uprawy 1 513,7 58,2 

maszyny 227,6 227,6 

całość 2 869,9 310,9 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Stan czystości powietrza atmosferycznego 

 

W roku 2014 jakość powietrza na terenie powiatu łaskiego w zakresie SO2  

i NO2 monitorowano metodą pasywną w punktach pomiarowych w Łasku przy  

ul. Warszawskiej 28 i ul. Tylnej 13, obsługiwanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Łodzi – Delegatura w Sieradzu. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, 

polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników i oznaczaniu 

zanieczyszczeń raz na miesiąc. 

  

W 2014 roku obowiązywały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone  

w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1031). 

 

Stężenie średnioroczne ditlenku siarki w 2014 roku: 

 

1) na stanowisku w Łasku przy ul. Warszawskiej 28 wyniosło 7,6 µg∙m
-3

 

2) na stanowisku w Łasku przy ul. Tylnej 13 wyniosło 9,6 µg∙m
-3

 

Pomiary pasywne pozwalają na wyznaczenie stężenia średniorocznego, dlatego stężenie 

ditlenku siarki jest porównywane do dopuszczalnego stężenia średniorocznego dla ochrony 

roślin. Dla kryterium ochrony zdrowia ludzi jest normowane stężenie 1-godzinne  

i 24-godzinne ditlenku siarki, które można wyznaczyć za pomocą mierników 

automatycznych. 

 

Stężenie średnioroczne ditlenku azotu w 2014 roku: 

 

1) na stanowisku w Łasku przy ul. Warszawskiej 28 wyniosło 38,1 µg∙m
-3

 

2) na stanowisku w Łasku przy ul. Tylnej 13 wyniosło 20,2 µg∙m
-3
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Tabela 28 

Zestawienie wyników pomiarów średniomiesięcznych SO2, NO2 w punktach pomiarowych  

na terenie powiatu łaskiego 
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[µg∙m-3] 
Łask ul. Warszawska 28 

SO2 18,9 17,5 9,4 7,1 5,5 4,0 3,5 3,7 3,7 5,8 5,6 6,2 7,58 

NO2 35,0 60,7 53,6 33,8 31,2 31,4 23,0 50,5 43,0 30,9 35,8 28,4 38,11 
Łask ul. Tylna 13 

SO2 25,2 19,6 10,7 8,9 6,3 3,7 3,7 3,5 4,9 7,3 5,6 15,6 9,58 

NO2 24,8 35,3 24,6 20,5 12,2 14,4 9,1 16,4 19,9 21,2 21,5 22,9 20,23 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

W 2014 roku stężenie zanieczyszczenia SO2 zmalało w stosunku do poprzedniego roku 

we wszystkich punktach pomiarowych. W przypadku ditlenku azotu było podobnie. Na 

każdym stanowisku pomiarowym stwierdzono spadek stężenia NO2. 

 

 W 2014 roku nie zostały przekroczone  dopuszczalne stężenia badanych 

substancji. 
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Tabela 29 

Poziomy dopuszczalne, docelowe i wartości celu długoterminowego stężenia substancji w 

powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich 

osiągnięcia, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości 

przekraczania tych poziomów (z uwzględnieniem marginesów tolerancji za 2014 r.). 

 
Lp. Nazwa 

substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Jednostki Wartość 

dopuszczalnego  

i docelowego 

poziomu substancji 

w powietrzu oraz 

wartość celu 

długoterminowego 

Uwzględniony 

margines 

tolerancji dla 

2014 r. 

 

[%] 

kryterium po uwzględnieniu 

marginesów tolerancji 

Termin 

osiągnięcia 

poziomu 
wartość po 

uwzględnieniu 

marginesu 

tolerancji 

za 2014 r. 

dopuszczalna 

częstość 

przekroczeń  

w roku 
kalendarzowym 

1 Benzen 
rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 5 0 5 - 2010 

2 
NO2 

jedna godzina μg∙m-3 200 0 200 18 razy 2010 

rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 40 0 40 - 2010 

NOx 
 rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 30 0 30 - 2003 

3 SO2 

jedna godzina μg∙m-3 350 0 350 24 razy 2005 

24 godziny μg∙m-3 125 0 125 3 razy 2005 

rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 20 0 20 - 2003 

4 Ołów 
 rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 0,5 0 0,5 - 2005 

5 PM2,5 
 rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 25 4 26 - 2015 

 

6 
PM10 

24 godziny μg∙m-3 50 0 50 35 razy 2005 

rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 40 0 40 - 2005 

7 CO 8 godzin μg∙m-3 10000 0 10000 - 2005 

8 Arsen 
 rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 6 

0 
6 - 2013 

9 
Benzo(a)

piren 

rok 

kalendarzowy 
μg∙m-3 1 

0 
1 - 2013 

10 Kadm  
rok 

kalendarzowy 
ng∙m-3 5

 0 
5

 - 2013 

11 Nikiel 
rok 

kalendarzowy 
ng∙m-3 20 

0 
20 - 2013 

12 Ozon 

8 godzin μg∙m-3 120 0 120 25 dni 2010/2020 

okres 

wegetacyjny 

(1V – 31VII) 
μg∙m

-3
 h 18000  

 0 18000   
 - 2010 

okres 

wegetacyjny 

(1V – 31VII) 
μg∙m

-3
 h 6000    0 6000  2020 

źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 
 

kolorem czerwonym – oznaczono wartości kryterialne określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

kolorem zielonym – oznaczono wartości kryterialne określone ze względu na ochronę roślin 
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4.4. Pył 

Pył jest zanieczyszczeniem bardzo zróżnicowanym zarówno przez swój skład chemiczny 

jak i skład frakcyjny. W zależności od źródła pył może zawierać metale ciężkie, pierwiastki 

promieniotwórcze, toksyczne związki organiczne tj. węglowodory aromatyczne, 

fluorowcopochodne węglowodorów Może być również nośnikiem bakterii i wirusów. 

Duże znaczenie ma skład frakcyjny, ponieważ wielkość pyłu jest odwrotnie 

proporcjonalna do jego zdolności penetracji układu oddechowego człowieka. Pył PM10  

to wszystkie cząsteczki o średnicy 10 µm lub mniejsze, a pył PM2,5 to wszystkie o średnicy  

co najwyżej 2,5 µm. Dominujący udział w emisji pyłu PM10 ma emisja powierzchniowa  

z indywidualnych systemów ogrzewania (65,1%). Ruch drogowy emituje 22,5% pyłu, 

emitory punktowe 6,3%, a rolnictwo 6,0%. Analogicznie do pyłu PM10 głównym źródłem 

pyłu PM2,5 jest emisja powierzchniowa (85,7%). Z emisji komunikacyjnej pochodzi 9,2% 

PM2,5, z emisji punktowej 4%, a z rolnictwa 1,1%.  

Na terenie powiatu łaskiego nie zostały jak dotąd uruchomione stacje pomiarowe 

monitorujące jakość powietrza dla pyłu PM10 oraz zawartości w nim metali ciężkich: arsenu, 

niklu, kadmu i ołowiu oraz benzo(a)pirenu. Do oceny rocznej jakości powietrza 

wykorzystano wyniki matematycznego modelowania jakości powietrza za rok 2014. Na 

podstawie obliczeń z wykorzystaniem modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  

w atmosferze na obszarze powiatu łaskiego stwierdzono przekroczenie 24-godzinnej wartości 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Obszar przekroczeń obejmował swym zasięgiem 

centrum oraz północną część miasta, wykraczając na północy poza granice gminy na teren 

wiejskiej części gminy miejsko-wiejskiej Łask (mapa 1). Obliczenia modelowe wykazały 

również przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. Obszar 

przekroczeń obejmował cały teren zwartej zabudowy miejskiej wykraczając na północy  

i południu poza granice miasta (mapa 2). 
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 źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Mapa 1. Obszar przekroczeń średniej 24-godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego  

stężenia pyłu PM10 w zachodniej części Strefy łódzkiej w 2014 r. 
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 źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Mapa 2. Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu  

w pyle PM10 w zachodniej części Strefy łódzkiej w 2014 r. 
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Ocena bieżąca jakości powietrza 

 

Na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 89) w 2014 roku wykonano kolejną 

roczną ocenę jakości powietrza. Oceny dokonuje się dla stref oceny, oddzielnie uwzględniając 

kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione  

ze względu na ochronę roślin. Powiat Łaski znajduje się w strefie łódzkiej (o kodzie PL1002), 

która obejmuje swym zasięgiem województwo bez Aglomeracji Łódzkiej. 

Ocena jakości powietrza polegała na zaliczeniu strefy do określonej klasy: 

 A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych; 

 B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

powiększonych o margines tolerancji; 

 C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

Klasyfikacja wiąże się z określonymi wymogami, co do działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej 

jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy 

stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarze o najwyższych poziomach stężeń danego 

zanieczyszczenia w strefie. 

 

Wyniki oceny 

 

Tabela 30 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych  

i poziomu docelowego dla poszczególnych wskaźników, pod kątem ochrony zdrowia 

 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla obszaru strefy poszczególnych 

czasów uśredniania 

rok wynikowa 

1. Ditlenek azotu A A 

2. Benzen A A 

3. PM2,5 C C 

4. PM10 C C 

5. As w pyle PM10 A A 

6. Cd w pyle PM10 A A 

7. Ni w pyle PM10 A A 

8. Pb w pyle PM10 A A 

9. B(a)P w pyle PM10 C C 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 
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 Tabela 31 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych  

określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla obszaru strefy poszczególnych 

czasów uśredniania 

1 godz. 24 godz. wynikowa 

1. Ditlenek siarki A A A 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Tabela 32 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych  

określonych dla CO, pod kątem ochrony zdrowia 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla obszaru strefy poszczególnych 

czasów uśredniania 

8 godz. wynikowa 

1. Tlenek węgla A A 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

Tabela 33 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomu docelowego  

oraz celu długoterminowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony zdrowia 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy dla 

poziomu docelowego 

ozonu 

 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy dla 

poziomu celu 

długoterminowego 

ozonu 

 

1. Ozon A D2 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

 

Tabela 34 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych  

określonych dla SO2 i NOX, pod kątem ochrony roślin 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla obszaru strefy poszczególnych 

czasów uśredniania 

rok wynikowa 

1. Ditlenek siarki A A 

2. Tlenki azotu A A 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 

 

Tabela 35 

Klasyfikacja strefy łódzkiej z uwzględnieniem poziomu docelowego  

i celu długoterminowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony roślin 

L.p. Wskaźnik 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy dla 

poziomu docelowego 

ozonu 

 

Symbol klasy dla 

obszaru strefy dla 

poziomu celu 

długoterminowego 

ozonu 

 

1. Ozon A D2 
źródło: Raport o stanie środowiska powiatu łaskiego, WIOŚ del. w Sieradzu 
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Ze względu na występujące przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu na terenie Łasku 

istnieje konieczność realizacji programu ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia. 

Władze Łasku powinny się skupić na uporządkowaniu i „odświeżeniu” struktury miejskiej  

w centralnych częściach miasta. Działania takie powinny objąć: 

- edukację ekologiczną mieszkańców, 

- akcje „zazieleniania miasta”, 

- wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem, 

- wykonanie modernizacji sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa, 

- tworzenie placów na zieleń miejską po zburzeniu starych, zrujnowanych zabudowań.  

4.5. Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów,  

na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określona została w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 

1645). W rozporządzeniu tym wyznaczono 3 podstawowe kategorie terenów, na których 

prowadzi się monitoring PEM: 

1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 

2. pozostałe miasta, 

3. tereny wiejskie. 

Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim 

pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w przedziale częstotliwości co najmniej  

od 3 MHz do 3000 MHz, w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych 

równomiernie na obszarze województwa. Dla każdej kategorii terenów wybiera się  

po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego. 

Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Na podstawie 

rozporządzenia dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych wyznaczone zostały  

dla „terenów przeznaczonych pod zabudowę”, jak i „miejsc dostępnych dla ludności”  

i odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól od 50Hz do 300GHz. Z punktu 

widzenia monitoringu środowiska najważniejszy jest zakres od 3MHz do 300GHz. 

Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego dla danego zakresu wynosi E=7V∙m
-1

 dla 

składowej elektrycznej i S=0,1W∙m
-2

 dla gęstości mocy. 

 

Wielkość mierzonych wartości natężeń pól elektromagnetycznych (PEM)  

jest wypadkową ilości źródeł i ich mocy. Do podstawowych źródeł emisji pól 

elektromagnetycznych do środowiska zaliczamy: stacje bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE, 
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nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym 

rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych są stacje bazowe telefonii komórkowej, 

wykorzystujące częstotliwości: 

- około 900 MHz – sieci GSM 900, 

- około 1800 MHz – sieci GSM 1800, 

- około 2100 MHz – sieci UMTS. 

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku  

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 221 poz. 1645) Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi sporządził harmonogram badań monitoringowych 

promieniowania elektromagnetycznego. Obejmuje on pełny cykl pomiarowy trwający 3 lata. 

Na terenie powiatu łaskiego ostatnie pomiary natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego wykonano w roku 2012 w trzech punktach monitoringowych. Punkty 

zlokalizowane były na terenie miasta Łask (pl. 11 Listopada) oraz we wsiach: Rososza  

(gm. Sędziejowice) i Grabia (gm. Sędziejowice). Pomiary na obszarze miasta wykonywane 

były w jego centralnej części, na terenach o największej gęstości zaludnienia, natomiast  

na terenach wiejskich w pobliżu zabudowań. Wszystkie pomiary przeprowadzono w ciepłej 

porze roku, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) przy temperaturze powietrza powyżej 0°C  

oraz wilgotności względnej nie większej niż 75%. 

Po przeprowadzeniu serii pomiarów na obszarze powiatu łaskiego w żadnym  

z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia 

PEM. Średnie wartości 2-godzinne w żadnym ze stanowisk nie przekroczyły poziomu  

0,3 V∙m
-1

, natomiast gęstość mocy pola z wartości maksymalnych określona dla stanowisk 

była niższa od 0,0002 W∙m
-2

. Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól 

elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól  

w środowisku. 
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5. Zagrożenia  

Do istotnych zagrożeń na terenie powiatu łaskiego należy zaliczyć: 

 Zagrożenie chemiczne i ekologiczne; 

 Zagrożenie ludzi; 

 Zagrożenie pożarowe w lasach; 

 Transport drogowy i kolejowy; 

 Zagrożenie powodziowe. 

Zagrożenia te dotyczą obszaru największej koncentracji przemysłu w gminie i mieście 

Łask, gdzie znajduje się duża ilość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych  

i przetwórczych. 

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe wystąpić może głównie w: 

 Spółdzielni Pracy „SIGMA” w Sieradzu, Zakład w Chociwiu; 

 Zakładzie Usług Komunalnych „PROGAZ” s. c. w Szadku, Stacja Przeładunkowa 

Gazu  Płynnego w Teodorach; 

 Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Gazu Ziemnego w Wiewiórczynie; 

 Zakładach Gazyfikacji Bezprzewodowej; 

 Stacjach Paliwowych; 

 Zakładach stosujących do produkcji materiały palne w dużych ilościach; 

 Lasach. 

Zagrożenie chemiczne i ekologiczne w: 

 Spółdzielni Pracy „SIGMA” w Sieradzu, Zakład w Chociwiu;  

 Zakładzie Usług Komunalnych „PROGAZ” s. c. w Szadku, Stacja Przeładunkowa 

Gazu  Płynnego w Teodorach; 

 Stacjach Paliwowych; 

 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku, ul. Matejki; 

 „INSTALPLAST” w Łasku, ul. Żeromskiego; 

 „PACKSERVICE Ltd.” w Teodorach. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponuje dość dobrym sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym. Posiada bowiem 12 pojazdów z lat 80-tych i 90-tych na ogół  

w dobrym stanie technicznym. Ma również niezbędny sprzęt specjalistyczny w ilości 17 

aparatów do gaszenia, usuwania szkód, aparaty tlenowe itp.. 
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Komenda nie dysponuje jednak samochodem Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego 

ani sprzętem do podjęcia działań ratowniczych umożliwiających całkowitą likwidację 

zagrożeń chemicznych. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia na teren powiatu 

dysponowane są siły i środki z terenu województwa poprzez Wojewódzkie Stanowisko 

Koordynacji Ratownictwa w Łodzi. 

Zagrożenie ludzi obejmuje głównie obiekty użyteczności publicznej. W tym Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku, obiekty dyskotekowe, duże domy handlowe  

i szkoły. 

Zagrożenie pożarowe w lasach dotyczy głównie Lasów Państwowych  

w Nadleśnictwach: Kolumna (5,2 tys. ha), Sieradz (1,7 tys. ha) oraz w Poddębicach (0,7 tys. ha). 

Transport drogowy i kolejowy 

Zagrożenia w transporcie drogowym i kolejowym wynikają z różnego rodzaju 

materiałów niebezpiecznych przewożonych przez teren powiatu koleją i drogami. Stan 

techniczny tych środków często odbiega od norm, jakie powinny spełniać pojazdy 

przewożące materiały niebezpieczne. Drugim zagrożeniem wynikającym z transportu 

materiałów niebezpiecznych jest brak na terenie powiatu parkingów dla pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne. 

Tabela 36 

Podstawowe ciągi komunikacyjne po których przewozi się materiały niebezpieczne 

Lp. Ciąg komunikacyjny (trasa od – do) 
Długość ciągu  

(na terenie powiatu) 

1 Łódź – Wrocław – droga ekspresowa S-8  

2 Łódź – Szadek – Koło Nr 473 9,7 km 

3 Łódź – Walichnowy  Nr 14 67,3 km 

4 Łask – Piotrków Trybunalski Nr 12 (44) 40,7 km 

5 Łask – Częstochowa Nr 483 13,3 km 

6 Łask – Wieluń Nr 481 33,3 km 

7 Łask -  Szadek 17,5 km 

8 Widawa - Burzenin 8,7 km 

9 Widawa – Szczerców Nr 482 11,4 km 

10 Łódź – Konstantynów – Szadek Nr 710 6,6 km 

11 Buczek – Bełchatów Nr 484 3,4 km 

12 Magistrala kolejowa Chorzów – Tczew 24 km 

13 Linia kolejowa Łódź Kaliska – Ostrów Wielkopolski (Tuplice) 12 km 

14 Bocznica wojskowa Łask – Teodory 7 km 

źródło: „Informacja z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2014” 
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Zagrożenie powodziowe może sporadycznie występować na terenie powiatu, bowiem 

przez teren powiatu przepływają rzeki Warta, Widawka, Grabia, Nieciecz mogące 

spowodować miejscowe podtopienia w czasie ulewnych i długotrwałych opadów deszczu. Na 

terenie powiatu nie występują zbiorniki wodne mogące spowodować lokalne podtopienia lub 

powodzie. 

Budowle zagrożone powodzią to głównie jazy, w tym drewniane, młyny wodne, stawy 

rybne, rzadziej gospodarstwa i budynki gospodarcze. Takich obiektów jest w powiecie około 30. 

Angażowanie straży pożarnej do różnego rodzaju zdarzeń wskazuje na ich wzrost w ostatnich 

latach. 

Tabela 37 

Zdarzenia powodujące zagrożenie w powiecie łaskim. 

Lp. Rodzaj zdarzenia 2013 2014 

1 Razem 658 820 

2 Pożary 145 217 

3 Miejscowe zagrożenia 483 582 

4 Alarmy fałszywe 30 21 
źródło: „Informacja z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2014” 

Jak wynika z tabeli 37 na terenie powiatu dominują zagrożenia miejscowe.  

W porównaniu z rokiem 2013 obserwuje się wzrost wszystkich rodzajów zdarzeń.  

Stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie nie stwarza większych zagrożeń  

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb 

gospodarczych. Jakość zdrowotna badanych środków spożywczych nie budzi większych 

zastrzeżeń. 

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego 

Powiat Łaski ma status powiatu wolnego od chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.  

W związku z tym prowadzony jest monitoring w kierunku gruźlicy bydła, białaczki  

i brucelozy bydła – corocznie na 1/3 terenu powiatu. W przypadku stwierdzenia gruźlicy 

bydła lub białaczki bydła, chore zwierzęta eliminuje się poprzez wykup bydła z urzędu na 

rzeź, zaś w zapowietrzonych zagrodach przeprowadza się dezynfekcję i badania kontrolne 

powykupowe, w wyniku których zagrodę się uwalnia.  

Niebezpieczeństwem w szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt jest niekontrolowany 

obrót zwierzętami prowadzony przez rolników indywidualnych poza punktami skupu żywca  

i aukcjami z byłych PGR z województw zachodnich. W celu zabezpieczenia epizootycznego  

i kontrolowanego obrotu prowadzone są nadzory nad spędami zwierząt jak również w ramach 

eliminacji przenoszenia chorób zakaźnych przez inne zwierzęta, a także przez ludzi 
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pracujących przy zwierzętach. Prowadzone są też nadzory nad punktami kopulacyjnymi  

i inseminacyjnymi. 

W ramach nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego 

prowadzone są nadzory nad: dwoma rzeźniami zwierząt, trzema masarniami, pięcioma 

ubojniami, przetwórnią ryb i zakładem produkcji konserw oraz monitoring chorób zakaźnych 

zwalczanych z urzędu. 

Zagrożeniem dla powiatu jest: 

 Przenoszenie chorób ze względu na coraz częstszy obrót zwierzętami poza kontrolą 

Inspekcji Weterynaryjnej,  

 Zbyt powolne dostosowywanie się producentów mleka do przepisów o warunkach 

weterynaryjnych, co spowodowane jest złą sytuacją ekonomiczną na wsi. 
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6. Przyjęte cele i kierunki działań w zakresie ochrony 

środowiska 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019 z perspektywą  

do roku 2023 to wynik kompleksowego podejścia Zarządu Powiatu do problematyki ochrony 

środowiska, w którym naczelną zasadą jest zrównoważony rozwój. Przedstawione cele 

ukazują możliwość lepszego wykorzystania szans rozwoju gospodarczego, zrozumienia sensu 

zachowania stref funkcjonalnych w rozwoju przestrzennym, a przede wszystkim poprawienia 

jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. Bardzo ważnymi zagadnieniami 

przedstawionymi w Programie są także działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej 

wśród mieszkańców powiatu oraz sposoby zarządzania środowiskiem. Przyjęto, że projekty  

i cele będą wypośrodkowaną formą rzeczywistych potrzeb powiatu oraz realnych możliwości  

ich spełnienia.  

Wybór celów i założeń wynika z zadań obligatoryjnych, nałożonych na samorząd 

powiatowy przez ustawodawcę, zawartych w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych:  

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – „Polska 2025”,  

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016,  

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,  

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” przyjęty przez  

Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 r.,  

- bezpośrednich zagrożeń środowiska, potwierdzonych diagnozą stanu środowiska 

naturalnego w powiecie łaskim.  

 

6.1. Zadania ustawowe 

W zakresie prawa ochrony środowiska: 

1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie tych 

informacji; 

2) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać  

na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia; 

3) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów  

do powietrza, na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji oraz 

decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu tych pozwoleń; 

4) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie objętym właściwością; 

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska. 
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W zakresie prawa wodnego: 

1) wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu z wyjątkiem morskich wód 

wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych; 

2) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz postanowienia 

ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej; 

3) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym ustawą Prawo wodne 

oraz decyzji stwierdzającej wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia 

wodnoprawnego; 

4) dokonywanie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie 

ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych i realizacji tych 

pozwoleń; 

5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych. 

 

 

W zakresie rybactwa śródlądowego: 

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; 

2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb; 

3) prowadzenie spraw dotyczących powołania i funkcjonowania Społecznej Straży 

Rybackiej. 

 

W zakresie gospodarki leśnej: 

1) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na 

finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów, w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa oraz przyznania dotacji na całkowite lub 

częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów; 

2) prowadzenie spraw dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, w odniesieniu do 

lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 

3) dokonywanie oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność 

pozyskanego drewna; 

5) wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów 

rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; 

6) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia 

lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz nadzorowanie 

wykonania zadań w nich zawartych; 

7) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem 

urządzenia lasu, w przypadkach losowych oraz nakazującej wykonanie 

obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu 

Państwa, jeżeli nie wykonuje obowiązków zgodnie z ustawą o lasach; 

8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą miesięcznego ekwiwalentu  

za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. 
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W zakresie prawa łowieckiego: 

1) wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania 

zwierzyny oraz na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub 

ich mieszańców; 

2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich 

polnych oraz ustalanie i rozliczanie łowieckiego czynszu dzierżawnego. 

 

W zakresie ochrony przyrody: 

1) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków, ssaków,  

a także ich hodowli, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na 

podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu  

do nieruchomości będących własnością gminy. 

 

W zakresie postępowania z odpadami: 

1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów; 

2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów; 

3) wydawanie zezwoleń na transport odpadów; 

4) prowadzenie rejestru transportujących odpady. 

 

W zakresie prawa geologicznego i górniczego: 

1) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, 

przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,  

z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności, bez prawa 

rozporządzania wydobyta kopaliną; 

2) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są 

spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego 

własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku 

kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3 , działalność będzie prowadzona 

metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych; 

3) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji; 

4) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga 

uzyskania koncesji oraz przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych  

w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

5) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych; 

6) ustalenie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej 

koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych; 

7) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie 

projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych; 

8) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.  

 

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:  

1) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym określanie warunków 

wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, uzgadnianie projektów decyzji 

o warunkach zabudowy i celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustalanie opłat rocznych  

za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;  

2) prowadzenie spraw związanych ochroną gleb przed erozją;  

3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów – 

wydawanie decyzji, prowadzenie kontroli z zakresu rekultywacji;  

4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych.” 

 

6.2. Kierunki działań systemowych 

6.2.1. Edukacja ekologiczna 

Stan środowiska jest skutkiem działalności człowieka, jego wyborów i postaw.  

W wyniku nieprzemyślanych działań w sferze urbanizacji i rozwoju gospodarki jakość 

środowiska ulega pogorszeniu. Działania człowieka takie jak: wypalanie traw czy spalanie 

tworzyw sztucznych, opon, sklejki w paleniskach domowych są często nieświadome, a ich 

sprawcy nie zdają sobie sprawy z negatywnych skutków prowadzonych działań, zarówno 

ekologicznych jak i zdrowotnych. Część społeczeństwa nie ma poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska i świadomości konsekwencji własnych działań. 

Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej jest istotnym elementem wszelkich 

przedsięwzięć o charakterze proekologicznym na terenie powiatu łaskiego. Działania te 

muszą spotkać się ze zrozumieniem i akceptacją ze strony społeczeństwa, w przeciwnym 

wypadku nie przyniosą zamierzonych korzyści. Pozytywnie należy ocenić stan świadomości 

ekologicznej młodego pokolenia dzięki licznym programom edukacyjnym, prowadzonym już 

od lat przedszkolnych. Ważne jest, aby kontynuować ten proces przez propagowanie 

pozytywnych postaw i działań (organizacja konkursów, festynów, spotkań o tematyce 

ekologicznej). 

Kierunki działań: 

1. Informowanie mieszkańców powiatu o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego 

ochrony. 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród osób dorosłych. 

3. Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej, zwłaszcza o zasięgu 

ponadgminnym, realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne. 

4. Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej 

prowadzonej w szkołach i parkach krajobrazowych oraz promowanie aktywnych form 

edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 

5. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania edukacji ekologicznej wśród 

społeczeństwa. 

 

6.2.2. Planowanie przestrzenne 

Planowanie przestrzenne to niezwykle istotny instrument w ochronie środowiska, 

umożliwiający uwzględnianie na etapie projektowania zasad zrównoważonego rozwoju  

i zapobiegający kolizyjnym lokalizacjom w procesach planistycznych. Planowanie 
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przestrzenne wiąże się również z przestrzeganiem zasad ładu przestrzennego, zasad 

strefowania poszczególnych funkcji terenu i ochrony krajobrazu. Tworzenie dokumentów 

planistycznych umożliwia określanie poziomów docelowych substancji w powietrzu poprzez 

ograniczenie „niskiej emisji”. Ponadto zapewnia możliwość lokalizacji źródeł energii 

odnawialnej. Ważnym zadaniem jest również dbałość o właściwe zagospodarowanie na 

terenach zagrożonych powodzią.  

Kierunki działań: 

1. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu środowiska  

(w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód), identyfikacja konfliktów 

środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi. 

2. Wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które jest opracowaniem planistycznym 

obejmującym teren każdej gminy.  

3. Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących 

terenach o wysokich walorach przyrodniczych. 

 

6.3. Kierunki ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrodniczych 

6.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Pomimo prawnych regulacji oraz  ponoszonych nakładów, wciąż należy dążyć  

do zwiększenia różnorodności biologicznej. Zagrożenia wynikają głównie: 

- z niewystarczających środków przeznaczonych na ochronę przyrody oraz nadal niskiej 

świadomości ekologicznej i wrażliwości społeczeństwa, 

- wciąż funkcjonującej silnej presji społecznej wyrażającej się w chęci wykorzystania 

ekonomicznego wszystkich zasobów przyrodniczych, w tym nawet najcenniejszych,  

- rozwijająca się turystyka i rekreacja powodują coraz głębszą ingerencją człowieka  

w tereny cenne przyrodniczo, 

- gwałtowny wzrost motoryzacji i związana z tym rozbudowa układów 

komunikacyjnych prowadzą z jednej strony do zajmowania nowych obszarów, 

a z drugiej do fragmentacji i izolacji ekosystemów, 

- zmiany tradycyjnego systemu upraw i hodowli, wynikające z intensyfikacji produkcji, 

powszechnej dostępności nasion nowych odmian roślin oraz preferowaniu ras 

zwierząt gospodarskich o wysokiej wydajności, istnienie zaległości w stosowaniu 

przyjaznych środowisku technologii produkcji i w inwestycjach infrastruktury 

technicznej ochrony środowiska, mimo znacznie większych środków kierowanych na 

ochronę środowiska w ostatnich latach.  
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Głównym celem w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania walorów 

krajobrazowych jest ochrona różnorodności biologicznej regionu na poziomie 

wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemowym  

i krajobrazowym).  

Kierunki działań: 

1. Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ). 

2. Zachęcanie organizacji do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych  

w zakresie systemu EMAS oraz do korzystania z instrumentów (organizacyjnych, 

technicznych i finansowych) zachęcających organizacje do wdrażania EMAS. 

3. Ochrona korytarzy ekologicznych. 

4. Uwzględnianie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Ochrona terenów cennych przyrodniczo przed nadmiernym rozwojem turystyki  

i rekreacji. 

6. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. 

7. Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodno-

błotnych rzecznych i leśnych oraz ich ochrona.  

8. Rozwój i utrzymanie terenów zieleni. 

 

6.3.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Zasadniczym celem jest ochrona ekosystemów leśnych oraz powiększanie  zasobów 

leśnych. Należy też stopniowo zamieniać strukturę gatunkową lasów, w taki sposób,  

aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, dostosować do rodzaju siedliska oraz funkcji 

rekreacyjnej i ochronnej lasów, zwiększyć atrakcyjność poznawczą lasów, zmniejszyć 

zagrożenia ze strony szkodników.  

Kierunki działań: 

1. Realizacja gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzenia lasów i uproszczone plany 

urządzenia lasów, w tym ich aktualizacja. 

2. Ujmowanie w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gruntów do zalesień, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-

krajobrazowych. 

3. Zalesianie nieefektywnych (nieprzydatnych rolnictwu) gruntów rolnych. 

4. Zalesianie nowych terenów z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-

krajobrazowych. 

5. Zwiększenie udziału starszych klas wieku w strukturze wiekowej drzewostanów  

w lasach prywatnych. 

6. Restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych, uszkodzonych w wyniku działania 

czynników abiotycznych i biotycznych. 

7. Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu, 

przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób. 
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8. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej na terenach leśnych (np. budowa 

zbiorników retencyjnych). 

9. Doskonalenie gospodarki leśnej lasów prywatnych.  

10. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach prywatnych. 

 

6.3.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb 

Racjonalne wykorzystaniu zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno 

polegać na: 

- zagospodarowaniu gleb zgodnie z ich jakością i potencjałem, 

- poprawą jakości gleb o małej zasobności,  

- właściwej rekultywacji obszarów zdegradowanych, 

- zadarnianiu powierzchni pozbawionej roślinności, umacnianiu skarp i potencjalnych 

osuwisk.  

Rekultywacja terenów nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych powinna przyjmować, 

tam gdzie to możliwe, kierunek rolny lub leśny.  

Właściwa polityka ochrony gleb powinna również uwzględniać racjonalne 

gospodarowanie nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin, uwzględniające przepisy 

prawa i dobre praktyki.  

Kierunki działań: 

1. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 

użytkowanych rolniczo. 

2. Wdrażanie programów rolno-środowiskowych uwzględniających działania 

prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb. 

3. Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego. 

4. Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych. 

5. Prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych. 

6. Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele 

nierolnicze. 

6.3.4. Ochrona zasobów kopalin 

Ochrona zasobów złóż kopalin polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami 

oraz kompleksowym ich wykorzystaniu. Zagrożeniami dla tych złóż są głównie 

nieprzemyślana gospodarka przestrzenna utrudniająca dostęp do kopalin oraz nielegalna ich 

eksploatacja. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Prawo geologiczne i górnicze określają 

zasady i warunki:  

- wydobywania kopalin,  

- ochrony złóż kopalin,  

- ochrony powierzchni ziemi,  

- ochrony wód podziemnych i powierzchniowych,  

- rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.  
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Kierunki działań: 

1. Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż 

kopalin. 

2. Ochrona zasobów złóż kopalin i obszarów perspektywicznych poprzez stosowanie 

odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych.  

3. Wszechstronne wykorzystanie kopalin (kopaliny głównej i towarzyszącej). 

4. Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji kopalin. 

5. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin. 

 

6.4. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

6.4.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość 

Problem materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości  

we współczesnej gospodarce, w obliczu wzrostu cen energii i kurczących się zasobów, 

stanowi jeden z priorytetów nie tylko, jako aspekt ekonomiczny, ale też przede wszystkim 

środowiskowy. Efektywność użytkowania energii oraz zmniejszenie odpadowości produkcji 

to jeden z głównych celów, jakie należy osiągnąć, by działalność była opłacalna,  

a jednocześnie przyjazna środowisku. Obecnie istnieją instrumenty dofinansowania działań  

w tym kierunku, ułatwiające przedsiębiorcom wdrażanie nowoczesnych urządzeń 

korzystających mniejsze ilości surowców oraz energii oraz odzyskujących w jak największym 

stopniu np. energię odpadową. Działania powiatu nakierowane powinny być na wspieranie 

inicjatyw propagujących oszczędność surowców i energii w produkcji oraz w codziennym 

życiu mieszkańców.  

Kierunki działań: 

1. Promowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia 

efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej. 

2. Działania energooszczędne w budownictwie (np. termomodernizacje). 

3. Odzysk energii cieplnej. 

4. Eliminacja strat wody w sieci. 

5. Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego. 

 

6.4.2. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy 

Ze względu na położenie geograficzne powiat łaski jest zagrożony zjawiskiem powodzi 

głównie od rzek Warty, Grabi i Widawki. Z drugiej strony sumy opadów  

w województwie nie należą do najwyższych i w okresie letnim klęska suszy jest realna. Stąd 

konieczna jest dbałość o prawidłowe kształtowanie zasobów wodnych i gospodarkę wodną,  

w tym retencje.  

Konieczne jest tworzenie warunków do szerokiego korzystania z wód (rekreacja, 

energetyka, nawodnienia) przy jednoczesnym właściwym utrzymaniu wód i urządzeń 

wodnych.  
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6.4.3. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii 

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele 

ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 

roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., 

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii  

w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. 

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym 

zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów  

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” są:  

- poprawa efektywności energetycznej,  

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej,  

- rozwój korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Za istotne działania wspomagające realizację polityki energetycznej uznano aktywne 

włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane  

na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. 

Niezmiernie ważne jest, by w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez 

samorządy nie była pomijana energetyka. Co więcej, należy dążyć do korelacji planów 

inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych.  

Powiat łaski ze względu na położenie i charakter ukształtowania powierzchni stwarza 

dobre warunki do powstawania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, energia wód oraz energia biomasy). W gminach powiatu planowane 

jest zwiększanie udziału OZE i inwestycje w tym kierunku w najbliższym czasie. 

Kierunki działań: 

1. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

3. Budowa instalacji OZE 

4. Inwentaryzacja źródeł OZE, prowadzenie i aktualizacja bazy danych OZE 

5. Przygotowanie strategii rozwoju OZE 

6. Prowadzenie akcji informacyjnej nt. korzyści stosowania OZE 
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6.5. Kierunki dalszej poprawy jakości środowiska 

6.5.1. Poprawa jakości wód 

Przystąpienie Polski w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej związane było między 

innymi z przyjęciem zobowiązań naszego kraju w zakresie zagadnień związanych z ochroną 

jakości wód. Zasadniczym aktem stanowiącym narzędzie regulacji polityki gospodarki 

wodnej w krajach Unii jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW).  

RDW weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest 

ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę 

wodną mająca na celu zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która 

umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb 

środowiska. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, 

poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów 

działań w państwach członkowskich do 2015 roku. Poprawa stanu wszystkich wód 

powierzchniowych (rzek, jezior) i podziemnych oznacza wysoką czystość wody oraz 

przywrócenie warunków umożliwiających życie rybom, roślinności i innym organizmom, 

które zależą od wody.  

Rozsądna gospodarka zasobami wodnymi to wykorzystanie ich, tak aby zabezpieczyć 

obecne i przyszłe potrzeby w zakresie ilości i jakości wód. Ponadto konieczne jest 

umożliwienie korzystania z wód przez przemysł i rolnictwo, przy jednoczesnej ochronie 

środowiska naturalnego.  

Osiągnięcie przynajmniej dobrego stanu wód związane jest przede wszystkim  

z inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i oczyszczania 

ścieków. Takie działania, wraz z racjonalną gospodarką nawozową w rolnictwie, umożliwią 

poprawę jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych lub ograniczą dopływ 

zanieczyszczeń.  

Do opracowania kompleksowych programów ochrony wód powierzchniowych  

i podziemnych na szczeblu powiatowym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych 

rozwiązań gospodarki wodno – ściekowej na terenie każdej gminy oraz precyzyjne 

zdiagnozowanie stanu i zidentyfikowanie źródeł obecnych oraz potencjalnych zagrożeń na 

obszarze objętym programem.  

W myśl unijnego prawa każda gmina będzie musiała zadbać o czystość rzek (gminy 

wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej muszą opracować programy działań, 

których wdrożenie doprowadzi do całkowitego oczyszczenia wód).  

Kanalizacja 

Potrzeby w zakresie budowy kanalizacji są duże, gdyż nie wszystkie gminy z terenu 

powiatu posiadają własne oczyszczalnie ścieków a co za tym idzie sieć kanalizacyjną. Dalsza 

rozbudowa sieci uzależniona jest od możliwości finansowych gmin i pozyskania środków na 

ten cel. We wszystkich miejscowościach, w których nie została wykonana sieć kanalizacyjna 
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planuje się w najbliższych latach skanalizowanie tych terenów i wybudowanie oczyszczalni. 

W gospodarstwach „oddalonych” na terenie powiatu planuje się budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków (ok. 5 000 sztuk).  

Zgodnie z danymi otrzymanymi z gmin planuje się wykonanie: trzech oczyszczalni 

ścieków w gminie Wodzierady, modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Buczek i jednej 

w gminie Sędziejowice. 

Część siedlisk planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej korzysta obecnie  

ze zbiorników zamkniętych typu szambo. Potrzeby, jeśli chodzi o infrastrukturę 

kanalizacyjną, budowę sieci, modernizację i budowę oczyszczalni w skali powiatu są duże, 

także w kontekście przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę w planach ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego. Dalsza rozbudowa sieci zależna będzie od możliwości 

finansowych gmin i pozyskania środków na ten cel. Szczególnie duże szanse upatrywane są   

w pozyskaniu funduszy na ochronę środowiska z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.  

We wszystkich wsiach i miejscowościach powiatu, w których nie została wykonana sieć 

kanalizacyjna wraz z oczyszczalniami planuje się w najbliższych latach skanalizowanie tych 

terenów i wybudowanie oczyszczalni. 

Kierunki działań: 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 

2. Budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

3. Budowa nowych i rozbudowa istniejących sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej. 

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach gdzie uwarunkowania 

techniczne lub ekonomiczne wskazują na nieefektywność rozwiązań w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

5. Rozbudowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę, w tym budowa nowych oraz 

modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczych 

sieci wodociągowych wraz z instalacją przyłączy. 

6. Usprawnianie gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych m.in. poprzez 

budowę i modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ograniczenie ilości 

substancji szczególnie szkodliwych odprowadzanych do środowiska wodnego  

i ekonomizację zużycia wody dla celów przemysłowych. 

7. Kontrola spełnienia wymagań prawnych w zakresie korzystania z wód przez podmioty 

gospodarcze w szczególności duże zakłady przemysłowe emitujące substancje 

szczególnie szkodliwe.  

8. Stosowanie skutecznych rozwiązań chroniących środowisko wodne przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu drogowego i przestrzeganie wymagań 

prawnych przez zarządców dróg publicznych.  

9. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń obszarowych ze źródeł rolniczych poprzez 

wdrażanie dobrych praktyk poparte odpowiednią edukacją w zakresie rolnictwa.  

10. Prowadzenie ewidencji stanu i obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 

i przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych.  
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11. Wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ochronnych 

głównych zbiorników wód podziemnych. 

 

6.5.2. Poprawa jakości powietrza 

Najistotniejszym aspektem w dziedzinie planowania poprawy jakości powietrza jest 

ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

Na terenie powiatu łaskiego głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są 

kotłownie lokalne, paleniska domowe (tzw. niska emisja) i transport. Biorąc pod uwagę, że 

nie sposób jest wyeliminować węgla jako paliwa w paleniskach domowych bez zadziałania 

czynnika ekonomicznego (na co samorząd lokalny nie ma wpływu) w celu poprawy jakości 

powietrza oraz ograniczenia wykorzystania węgla konieczne jest podjęcie działań 

polegających na promowaniu stosowania innych źródeł energii.  

Emisję substancji do powietrza można ograniczyć przez:  

- zastosowanie paliw niskoemisyjnych (np. biomasy, gazu),  

- zastosowanie kotłów przystosowanych do spalania biomasy (słomy, roślin 

energetycznych),  

- spalanie paliwa węglowego o dobrej jakości (niskiej zawartości siarki i o niskiej 

zawartości popiołu),  

- modernizację kotłowni węglowych – wyminę starych kotłów węglowych o niskiej 

sprawności (ok. 50%) na nowoczesne jednostki węglowe z paleniskami retortowymi, 

tłokowymi czy tzw. moderatorami, opalanymi w zależności  

od konstrukcji, o sprawności sprawność wytwarzania minimum 80%.  

Kierunki działań: 

1. Opracowanie i wdrażanie POP dla terenów zaliczonych do klasy C z uwagi na 

przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 oraz dla stref zaliczonych do klasy C 

z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5, 

benzo(a)pirenu oraz ozonu (kryterium z uwagi na ochronę roślin).  

2. Opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE). 

3. Opracowywanie Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z ustaleniami programów ochrony powietrza.  

4. Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania 

paliw celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: modernizacja kotłów, 

automatyzacja procesu spalania, zmiana rodzaju paliwa ze stałego na gazowe, olejowe 

lub alternatywne źródła energii, budowa/modernizacja systemów oczyszczania spalin  

5. Upowszechnienie wysokosprawnej Kogeneracji.  

6. Rozwój ciepłownictwa rozproszonego.  

7. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, podłączanie nowych użytkowników 

do sieci cieplnych.  

8. Prowadzenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wspieranie 

termomodernizacji obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych. 
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9. Rozbudowa sieci gazowej  

10. Likwidacja lub modernizacja (w kierunku wykorzystania proekologicznych nośników 

energii) źródeł „niskiej emisji” (indywidualnych węglowych systemów grzewczych, 

lokalnych kotłowni opalanych węglem), w tym podłączanie nowych odbiorców do 

sieci c.o. . 

11. Promowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła zasilanych węglem lub drewnem  

na kotły gazowe, olejowe, na biomasę.  

12. Wprowadzenie systemu wsparcia merytorycznego w celu pozyskania środków 

finansowych dla właścicieli mieszkań zmieniających system ogrzewania  

na proekologiczny. 

13. Wprowadzanie przez przedsiębiorców nowoczesnych i przyjaznych środowisku 

technologii, hermetyzacja układów technologicznych, modernizacja instalacji celem 

spełnienia wymagań BAT oraz standardów emisyjnych. 

14. Egzekwowanie od zakładów przemysłowych spełniania prawnych wymagań  

w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

15. Promowanie dobrych praktyk i egzekwowanie od przedsiębiorców działań w zakresie 

ograniczania uciążliwości zapachowej zakładów emitujących odoranty. 

16. Prowadzenie remontów, przebudowy i modernizacji dróg. 

17. Bieżące utrzymywanie ulic w czystości poprzez zamiatanie oraz sprzątanie na mokro 

w okresach bezdeszczowych. 

18. Rozwój infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych i modernizacja 

istniejących, w tym wyprowadzenie ruchu rowerowego poza jezdnie, budowa 

parkingów dla rowerów, itp.  

19. Zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich poprzez 

rozwój transportu zbiorowego w uzależnieniu od rzeczywistych potrzeb, rozwój 

transportu niskoemisyjnego oraz transportu kołowego z wykorzystaniem autobusów 

niskoemisyjnych poprzez modernizację taboru autobusowej komunikacji miejskiej.  

20. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów 

wpływających na jakość powietrza (np. wymagania dot. zaopatrywania budynków w 

ciepło na nowych osiedlach, projektowanie linii zabudowy nowych osiedli 

mieszkaniowych uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” miasta, wyznaczanie 

stref przemysłowych poza granicami obszaru o zwiększonych stężeniach pyłu PM10,  

z uwzględnieniem np. kierunków napływu mas powietrza)  

21. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wpływu spalania paliw złej jakości 

oraz odpadów w paleniskach domowych na stan czystości powietrza, możliwości 

oszczędzania energii oraz promocji korzystania z transportu zbiorowego oraz 

transportu rowerowego. 
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6.5.3. Poprawa klimatu akustycznego 

Emisja hałasu jest najbardziej charakterystyczną własnością terenów zurbanizowanych. 

Zagrożenie hałasem powoduje tzw. stres miejski, którego skutki bardzo często można 

stwierdzić w badaniach ankietowych populacji.  

Ze względu na rodzaj źródeł hałasu wyodrębniamy hałas komunikacyjny, przemysłowy  

i komunalny. Największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców, 

jako najbardziej dokuczliwy. Jego ograniczenie przedstawia też największe problemy 

techniczne.  

Głównym kierunkiem działań w obszarze poprawy klimatu akustycznego jest zachowanie 

wymaganych przepisami prawa standardów klimatu akustycznego, w odniesieniu  

do rodzajów terenów, których sposób zagospodarowania powoduje pełnienie określonych 

funkcji podlegających ochronie akustycznej. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

dokonuje cyklicznych pomiarów emisji hałasu z różnych źródeł w stacjach automatycznych 

oraz mobilnych.  

Zadania powiatu w zakresie poprawy klimatu akustycznego powinny być nakierowane 

przede wszystkim na: 

- kontynuację monitoringu hałasu w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem 

monitorowania odcinków dróg o bardzo wysokim natężeniu ruchu pojazdów 

samochodowych (w przeliczeniu na rok),  

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny,  

- wspieranie działań prowadzących do eliminacji bądź ograniczenia emisji hałasu 

przemysłowego,  

- wspieranie działań sektora gospodarczego realizującego zadania redukujące emisję 

hałasu do środowiska,  

- wspieranie działalności inspekcyjno-kontrolnej przez służby Inspekcji Środowiska,  

- monitorowaniu przestrzegania zasad strefowania terenów w planowaniu 

przestrzennym w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych terenów.  

 

6.5.4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Wg ustawy Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne określać się jako pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 [Hz] do 300 [GHz]. 

Źródłem pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska w tym zakresie 

częstotliwości są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze  

i radiokomunikacyjne oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Oddziaływanie 

wspomnianych urządzeń na środowisko jest uwarunkowane od częstotliwości ich pracy, 

przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii.  
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Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają następujące obiekty:  

- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 [kV] lub 

wyższym,  

- obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,  

- urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej  

o częstotliwości 450 – 1800 [MHz], których sieć rozwinęła się znacznie w ciągu 

ostatnich lat,  

- urządzenia radiolokacyjne.  

Podstawowym zadaniem powiatu w tym zakresie jest: 

- monitorowanie przestrzegania zasad ochrony ludzi przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności 

Niewystarczająca świadomość społeczeństwa na temat oddziaływania źródeł pól 

elektromagnetycznych (negatywne odczucia odnośnie zagrożenia, jakie niosą stacje bazowe 

telefonii komórkowej), jak również ograniczanie monitoringu tylko do miejsc, gdzie 

zlokalizowane są stacje bazowe (radiowe, telewizyjne oraz telefonii komórkowej) powoduje, 

że określono następujące kierunki działań niezbędne do realizacji podanego celu: 

1. Kontynuacja badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami  

elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania. 

2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych 

ochronie przed polami elektromagnetycznymi. 

3. Monitorowanie zmian wielkości i stopnia zagrożenia środowiska polami 

elektromagnetycznymi poprzez system pomiarów i ich ewidencji. 

4. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.  

5. Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 

elektromagnetycznych. 

 

6.5.5. Gospodarka odpadami 

W wojewódzkim planie gospodarki odpadami wyznaczone zostały następujące cele:  

- utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilości wytworzonych odpadów od wzrostu 

gospodarczego państwa,  

- zwiększenie odzysku odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim papieru, 

metalu, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów 

ulegających biodegradacji,  

- ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych do 50% ilości 

wytworzonych odpadów,  

- wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów,  

- wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,  

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw.  
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Aby możliwa była realizacja wyznaczonych celów niezbędne jest podjęcie działań, które 

spowodują stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wyznaczone zostały następujące 

działania:  

- wspieranie projektów wdrażających technologie niskoodpadowe, opartych  

na najlepszych dostępnych technikach BAT,  

- wdrażanie i promowanie systemów, mających na celu ograniczenie unieszkodliwiania 

odpadów na składowiskach (instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów oraz 

instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii),  

- wdrażanie i promowanie systemu selektywnego zbierania odpadów,  

- zintensyfikowanie działań edukacyjnych, w zakresie minimalizacji powstawania 

odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami, mających na celu zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców,  

- prowadzenie kontroli przedsiębiorstw w zakresie prawidłowego postępowania  

z wytworzonymi, odbieranymi, transportowanymi i zagospodarowanymi odpadami.  

 

 

Głównymi działaniami w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie łaskim będą:  

- postępowanie prewencyjne w zakresie powstawania odpadów (w szczególności 

unieszkodliwianych przez składowanie),  

- odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów, wykorzystanie 

właściwości materiałowych i energetycznych odpadów,  

- unieszkodliwianie poprzez składowanie tylko w przypadku, gdy odpadów nie można 

poddać procesom odzysku,  

- działania regulacyjne Starostwa Powiatowego w Łasku w dziedzinie ochrony 

środowiska - wydawanie pozwoleń, prowadzenie kontroli ich przestrzegania  

i konieczne interwencje w razie potrzeby,  

- działania edukacyjne i uświadamiające,  

- przykładna gospodarka odpadami w jednostkach organizacyjnych powiatu. 
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7. Monitoring wdrażania programu 

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinno być wyznaczenie  

i realizacja zadań przez określone jednostki. 

 W realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:  

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

 podmioty realizujące zadania programu, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

 społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań 

programu. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019  

z perspektywą do roku 2023 powinna przyczynić się do poprawy stanu środowiska.  

Co dwa lata oceniany będzie stopień realizacji celów. Ocena ta będzie bazą  

do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie 

wymagań zapisanych w ustawie prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest 

przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 

programu.  

Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie  

w zakresie:  

 efektywności wykonania zadań, 

 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności 

podjętych działań,  

 stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych 

działań i przyjętych celów,  

 rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,  

 przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami  

i działaniami, a ich wykonaniem,  

 niezbędnych modyfikacji programu. 

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań niezbędna jest 

okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy jednostkami powiatu i gmin, dotycząca 

stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.  
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9. Harmonogram wdrażania programu 

Harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego  

na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 

Obszar Kierunki działań 
Lata 

realizacji 

Jednostka 

realizująca 

Edukacja ekologiczna 

Informowanie mieszkańców 

powiatu o stanie środowiska i 

działaniach na rzecz jego 

ochrony. 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych. 

zadania 

ciągłe 

gmina, powiat, 

organizacje 

pozarządowe, 

placówki 

oświatowe, 

mieszkańcy 

Planowanie 

przestrzenne 
Działania regulacyjne. 

zadanie 

ciągłe 
gmina, powiat  

Ochrona przyrody  

i krajobrazu 

Rozwój i utrzymanie terenów 

zielonych. 

Promowanie systemów 

zarządzania środowiskowego. 

Działania regulacyjne w 

planowaniu przestrzennym. 

2016-2019 

gmina, powiat, 

organizacje 

pozarządowe, 

RDOŚ  

Ochrona  

i zrównoważony 

rozwój lasów 

Realizacja gospodarki leśnej  

w oparciu o plany urządzenia 

lasów i uproszczone plany 

urządzenia lasów. 

Zalesianie. 

Ochrona różnorodności 

biologicznej w lasach 

prywatnych. 

Realizacja zadań z zakresu 

gospodarki wodnej na 

terenach leśnych. 

2016-2019 

gmina, powiat, 

nadleśnictwa, 

RDOŚ 

Ochrona powierzchni 

ziemi i gleb 

Wspieranie i rozwój rolnictwa 

ekologicznego 

Prowadzenie rejestru terenów 

zdegradowanych. 

Poprawa jakości gleb o małej 

zasobności. 

Działania regulacyjne 

ochrony gleb o wysokiej 

przydatności rolniczej. 

2016-2019 

gmina, powiat, 

organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy, 

WIOŚ, ODR 
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Ochrona zasobów 

kopalin 

Działania regulacyjne. 

Rekultywacja | 

i zagospodarowanie terenów 

po eksploatacji kopalin. 

zadania 

ciągłe 

powiat, gmina, 

władający 

powierzchnią 

Kształtowanie 

zasobów wodnych 

oraz ochrona przed 

powodzią i skutkami 

suszy 

Utrzymanie i konserwacja 

urządzeń wodnych. 

Rozwój małej retencji. 

2016-2019 

powiat, gmina, 

WZMiUW, 

osoby prywatne 

Korzystanie z 

odnawialnych źródeł 

energii 

Edukacja w zakresie 

korzystania z OZE. 

Budowa instalacji OZE. 

Przygotowanie strategii 

rozwoju OZE. 

2016-2019 

powiat, gmina, 

organizacje 

pozarządowe, 

podmioty 

gospodarcze 

Poprawa jakości wód 

Budowa, rozbudowa  

i modernizacja oczyszczalni 

ścieków komunalnych. 

Rozbudowa sieci zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. 

Budowa i rozbudowa sieci 

zbiorczej kanalizacji 

deszczowej. 

Rozbudowa infrastruktury 

zaopatrzenia w wodę. 

Działania regulacyjne. 

2016-2019 gmina, powiat 

Poprawa jakości 

powietrza 

Opracowanie i wdrażanie 

programów ograniczania 

niskiej emisji. 

Modernizacja kotłowni 

komunalnych. 

Rozbudowa i modernizacja 

sieci ciepłowniczych. 

Termomodernizacja 

budynków. 

Promocja i wsparcie  

w korzystaniu z odnawialnych 

źródeł energii. 

Rozwój infrastruktury 

rowerowej. 

Rozwój i modernizacja 

transportu zbiorowego. 

2016-2019 

powiat, gmina, 

mieszkańcy, 

podmioty 

gospodarcze 
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Poprawa klimatu 

akustycznego 

Inwestycje w kierunku 

ograniczenia narażenia na 

hałas komunikacyjny. 

Wspieranie działań 

prowadzących do eliminacji 

lub ograniczenia emisji hałasu 

do środowiska. 

Monitoring przestrzegania 

zasad strefowania terenów  

w planowaniu przestrzennym 

w odniesieniu do nowo 

zagospodarowywanych 

terenów. 

2016-2019 

powiat, gmina, 

zarządcy dróg, 

WIOŚ 

Ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi 

Monitorowanie przestrzegania 

zasad ochrony ludzi przed 

oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych  

w planowaniu przestrzennym  

w odniesieniu do terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową  

i miejsc dostępnych dla 

ludności. 

zadanie 

ciągłe 

powiat, WIOŚ, 

RDOŚ 

Gospodarka odpadami 

Działania prewencyjne  

w zakresie powstawania 

odpadów. 

Działania edukacyjne. 

Działania regulacyjne. 

zadania 

ciągłe 
powiat, gmina 

 

Finansowanie poszczególnych kierunków działań wymienionych w harmonogramie zależeć 

będzie od zaplanowanych środków w budżecie powiatu oraz możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych. 


