
Uchwała Nr XIX/94/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje przedłożony przez Wójta Gminy Żyrzyn Program Ochrony Środowiska

dla Gminy Żyrzyn zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Puławskiego stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje przedłożony przez Wójta Gminy Żyrzyn Plan Gospodarki Odpadami

dla Gminy Żyrzyn zaopiniowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i

Zarząd Powiatu Puławskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Gmina Żyrzyn jest jedną z 11 gmin powiatu puławskiego, położona jest w północno-

zachodniej części województwa lubelskiego i w północnej części powiatu. W skład gminy 

Żyrzyn wchodzi 15 sołectw: Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kotliny, Kośmin, 

Osiny, Parafianka, Strzyżowice, Skrudki, Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, Żerdź, 

Żyrzyn. 

Gmina Żyrzyn zajmuje powierzchnię 128,7 km
2
 i  zamieszkuje ją  6647 osób.  

Gmina Żyrzyn ma charakter typowo rolniczy, na jej terenie znajduje się 1294 

gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 5,0 ha. Główne kierunki produkcji rolniczej 

to: tucz trzody chlewnej, hodowla bydła, uprawa zbóż, ziemniaków, truskawek i tytoniu. 

Na terenie gminy Żyrzyn dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych, 

obejmuje on wszystkie wsie. Funkcjonuje tu 7 zbiorczych systemów wodociągowych z 

ujęciami wody. Słabo rozbudowany jest na terenie gminy system kanalizacji, korzysta z 

niego ok. 10 % mieszkańców gminy. Gospodarka ściekowa prowadzona jest w oparciu o 

oczyszczalnię ścieków w Żyrzynie o wydajności 300 m
3
/d, odprowadzającą oczyszczone 

ścieki do cieku Duży Pioter. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-

biologicznego pracującego na zmodyfikowanej technologii osadu czynnego.  

Gmina Żyrzyn wyróżnia się dużym wskaźnikiem lesistości. Powierzchnia lasów na 

terenie gminy Żyrzyn zajmuje 4595,0 ha co stanowi 35,6 % powierzchni gminy. Lasy 

zgrupowane są tu w duże kompleksy, zajmują południowo – wschodnią, centralną i 

zachodnią część gminy. 

Zdecydowana większość powierzchni gminy znajduje się na Wysoczyźnie 

Lubartowskiej. Jest to falista równina peryglacjalna z ostańcowymi wyniesieniami i o 

rzadkiej sieci wód powierzchniowych. Pozostała część obszaru gminy (w części północnej 

i północno-zachodniej) znajduje się w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły - rejon 

jeziora Piskory oraz  w mezoregionie Pradolina Wieprza – dolina Wieprza. 

W regionalizacji hydrograficznej Lubelszczyzny (Michalczyk, Wilgat, 1998) gmina 

Żyrzyn w całości znajduje się w jednym z subregionów Niziny Mazowieckiej o nazwie 

Mazowsze. Gmina Żyrzyn prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Wieprz, jedynie 

niewielki jej fragment w skrajnie południowej części należy do zlewni Kurówki. Wody 

Wieprza są tak silnie zanieczyszczone, że zakwalifikowano je do grupy n.o.n.  
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Obszar gminy należy do lubelsko-radomskiego regionu hydrogeologicznego. Część 

skrajnie zachodnia (rejon jeziora Piskory) znajduje się w obszarze podregionu 

radomskiego, w którym pod przepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi utworami 

powierzchniowymi występują trzy poziomy wodonośne: 

- czwartorzędowy - w piaskach i żwirach, 

- trzeciorzędowy - w opokach, wapieniach, marglach i gezach, 

- kredowy - w opokach i marglach. 

Pozostała część gminy należy do podregionu lubelskiego, w którym pod słabo 

przepuszczalnymi utworami powierzchniowymi, głównym piętrem wodonośnym jest 

poziom kredowy. 

Gmina Żyrzyn niemal w całości znajduje się w obszarze głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 (Lublin), współtworzącego wraz z GZWP nr 407 (Chełm – Zamość) 

rozległy zbiornik wód kredowych o nazwie Niecka Lubelska. Północną granicę zbiornika 

tworzy dolina Wieprza, która oddziela GZWP nr 406 od zbiornika wód trzeciorzędowych 

o nazwie Niecka Mazowiecka. 

Wielkość zasobów wód podziemnych w obszarze gminy ocenia się na około  

200 m
3
/d/km

2
. Wody podziemne na terenie gminy stanowią główne źródło zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

Wody poziomu górnokredowego na terenie gminy Żyrzyn są dobrej jakości. Jedynie 

ze względu na podwyższoną zawartość żelaza wymagają prostego uzdatniania. 

Gmina Żyrzyn znajduje się obrębie lubartowsko-kockiego regionu glebowego, który 

odznacza się dominacją, jako skał glebowych, utworów plejstoceńskich. Jedynie w części 

północnej i północno-zachodniej występują gleby utworów holoceńskich, o dużej 

zawartości próchnicy – mady w dolinie Wieprza na północny-wschód i południe od Jez. 

Piskory – gleby mułkowo-bagienne. Poza dolinami i obrzeżami mady występują w 

Kośminie, Strzyżowicach, Wilczance, Skrudkach i Parafiance. Na pozostałym obszarze 

dominujący jest udział gleb bielicowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych a 

tylko pod lasami – z piasków luźnych. W okolicy Parafianki wykształciły się gleby 

bielicowe z glin zwałowych i piasków naglinowych. 

Na obszarze prawie całej gminy przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i 

kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego, prowadzone w ostatnich latach, 

pozwalają stwierdzić na jego  stosunkowo dobrą jakość. W zakresie podstawowych 

zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki i związków azotu nie stwierdza się 
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przekroczeń wartości dopuszczalnych. Głównie jest to efekt modernizacji procesów 

technologicznych w ZA „Puławy”.  

Klimat akustyczny na terenie gminy Żyrzyn kształtowany jest w zdecydowanej 

większości przez hałas komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. Z uwagi na 

zwiększającą się liczbę samochodów poruszających się po drogach aktualny poziom hałasu 

jest wyższy od badanego i stopniowo, z roku na rok rośnie. 

Na terenie gminy Żyrzyn można zleźć 3 typy krajobrazów: rolniczy (ok. 52 % pow. 

gminy), dolinny (ok. 13 %)  i leśny (ok. 35 %). Lokalnie występują zbiorniki wodne 

urozmaicające krajobraz rolniczy i leśny. 

Na terenie gminy Żyrzyn znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Ochroną 

obszarową w postaci obszarów chronionego krajobrazu objęte jest 65,1 % powierzchni 

gminy, są to: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

- Rezerwat przyrody „Piskory”, 

- 7 użytków ekologicznych. 

Na obszarze gminy Żyrzyn występują obszary włączone w europejską sieć 

ekologiczną NATURA 2000. Z obszaru gminy do statusu tzw. Ostoi siedliskowej (SOO) 

wytypowano część doliny Wieprza i rejon jez. Piskory pod wspólna nazwą „Dolina 

Dolnego Wieprza”, zaś do statusu tzw. ostoi ptasiej (OSO) włączono rejon jez. Piskory pod 

nazwa „Jezioro Piskory” oraz część doliny Wieprza pod nazwą „Dolina Dolnego 

Wieprza”. 

 

Opracowany „Program ochrony środowiska dla gminy Żyrzyn” jest dokumentem 

kompleksowo przedstawiającym politykę ekologiczną gminy, będąc aktualnym źródłem 

informacji o warunkach ekologicznych jest spisem konkretnych zadań dla gminy Żyrzyn, a 

także wszystkich korzystających ze środowiska. Realizacja tych zadań przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców gminy i umożliwi uregulowanie stanu formalno – 

prawnego gospodarowania i zarządzenia zasobami przyrodniczymi. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Żyrzyn w szczególności ukierunkowany 

jest na realizację celu strategicznego gminy: „Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, 

szczególnie w aspekcie jakościowym, zapewniającego poprawę warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a 

ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego”. 
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Cel ten realizowany będzie przez: 

- ograniczenie emisji substancji i energii, 

- ochronę zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, 

- racjonalne gospodarowanie środowiskiem, 

- zwiększoną aktywność obywatelską i wyższy stan świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

Program odnosi się również do niżej wymienionych programów i strategii: 

- II Polityka ekologiczna państwa (Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r.), 

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (Rada 

Ministrów, Warszawa, 2002 r.), 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010, 

- Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 r., (przyjęta w czerwcu 2000 r.), 

- Krajowy plan gospodarki odpadami (Warszawa, 2002 r.). 

W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania międzynarodowe, a w szczególności: 

- Agendę 21 – Ramowy Program Działań, 

- Strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001r.) oraz Unijne programy 

ochrony środowiska, 

- dyrektywy UE, 

- konwencje i porozumienia międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez Polskę. 

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska, konsultację z przedstawicielami 

gminy Żyrzyn i podmiotami gospodarczymi, opracowano zestawienie celów, priorytetów i 

zadań środowiskowych (tj. zadania własne i koordynowane). Poprzez te zadania należy 

rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub części przez Gminę, 

jak również zadania realizowane przez Gminę, a finansowane ze środków przedsiębiorstw, 

instytucji oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji 

szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 

Zadania poprawiające stan środowiska gminy oraz zachowujących najcenniejsze 

elementy przyrodnicze zostały pogrupowane następująco: 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

2. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa 

3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 
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5. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

6. Racjonalna gospodarka odpadami 

7. Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska 

8. Edukacja ekologiczna 

9. Turystyka i rozwój agroturystyki 

Należy zwrócić uwagę, że celem wprowadzenia w życie niniejszego programu, nie 

jest realizacja zapisów ustawowych ale szeroko rozumiana poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego w gminie.  

Bardzo ważne jest systematyczne ocenianie stopnia realizacji celów i zadań 

opracowanych w programie ochrony środowiska, ustalanie rozbieżności pomiędzy 

założonymi celami i zadaniami a ich wykonaniem. 

Dla prawidłowej oceny realizacji programu stworzono system mierników, dający 

możliwość obiektywnej oceny realizacji założonych celów i zadań. Mierniki te dzielą się 

na trzy grupy: mierniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. 

 

1. Wstęp 
 

Rzeczypospolita Polska zgodnie z zapisami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  Ochrona 

środowiska jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez swoją 

politykę, powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do 

zasobów nie uszczuplonych współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  

 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

 

Podstawą prawną opracowania niniejszego Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Żyrzyn są poniższe akty prawne: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 

z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. 2001.62.628), 
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- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001. 

100.1085 i 2002.143.1996). 

Art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Wójta Gminy  do 

sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.  

Program ochrony środowiska jest uchwalany przez Radę Gminy, podlega 

uaktualnieniu nie rzadziej niż co 4 lata a raz na 2 lata Wójt Gminy jest zobowiązany 

przedstawić Radzie Gminy raport z wprowadzania programu. 

Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Żyrzyn podlega zaopiniowaniu 

przez zarząd powiatu puławskiego. Powyższy organ udziela opinii w terminie nie 

dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu, nie udzieleni opinii w tym terminie 

uznaje się za opinię pozytywną. 

 

1.2 Cel i zakres opracowania  

 

Głównym celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostarczenie władzom 

gminy narzędzia, dającego możliwość realizacji polityki ekologicznej Państwa na terenie 

gminy zgodnego z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi i finansowymi.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Żyrzyn w szczególności ukierunkowany 

jest na realizację celu strategicznego gminy: „Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, 

szczególnie w aspekcie jakościowym, zapewniającego poprawę warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a 

ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego”. Spójną część Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Żyrzyn stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Żyrzyn. 

Relacje pomiędzy niniejszymi opracowaniami a opracowaniami na poszczególnych 

szczeblach administracyjnych przedstawione zostały poniżej. 
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Ryc. nr 1.1. Relacje Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami  

 dla gminy Żyrzyn do innych opracowań na poszczególnych szczeblach  

  

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA

Polityka Ekologiczna

Panstwa

Krajowy

Plan Gospodarki Odpadami

Program Ochrony

Srodowiska

województwa lubelskiego

Plan Gospodarki Odpadami

województwa lubelskiego

Program Ochrony

Srodowiska

powiatu pulawskiego

Plan Gospodarki Odpadami

powiatu pulawskiego

Studium uwarunkowan

  i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy Zyrzyn

Program Ochrony

Srodowiska

gminy Zyrzyn

Plan Gospodarki Odpadami

gminy Zyrzyn

Strategia rozwoju

gminy Zyrzyn

 
 

 

Struktura dokumentu oraz treść merytoryczna jest zgodna z: 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2001.62.627), 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. 2001.62.628), 

- ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001. 

100.1085 i 2002.143.1996). 

- rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w 

sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620 z dnia 17 

kwietnia 2003 r.), 

- Polityką ekologiczną państwa, Warszawa 2002 r., 

- Krajowym planem gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r., 

- Programem ochrony środowiska dla województwa lubelskiego, Lublin 2000 r., 

- Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego, Lublin 2003 r., 

- Programem ochrony środowiska dla powiatu puławskiego, Puławy 2003 r., 

- Planem gospodarki odpadami dla powiatu puławskiego, Puławy 2003 r. 

Ponadto Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn jest zgodny z 

następującymi dokumentami i opracowaniami: 
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- Narodowa strategia edukacji ekologicznej, Ministerstwo Środowiska,  

Warszawa 1998 r., 

- Polityka leśna państwa, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999 r., 

- Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 1999 r., 

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025, 

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000 r., 

- Narodowa strategia rozwoju regionalnego, Ministerstwo Gospodarki,  

Warszawa 2000 r., 

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006, Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 2000 r., 

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska,  

Warszawa 2000 r., 

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2001 r., 

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r., 

- „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010”, 

Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r., 

- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, Lublin listopad 2000 r., 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn, Biuro Usługowe „Anihal” Sp. z o.o. w Siedlcach, Żyrzyn  2000 r. 

Przy sporządzaniu programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami dla gminy Żyrzyn korzystano z: 

- Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 

regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa grudzień 2002 r. 

- Poradnika powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 2002 r. 

Gminny Program Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 14 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, oparty jest na aktualnych uwarunkowaniach środowiskowych i zawiera: 

- cele ekologiczne, 

- priorytety ekologiczne, 

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
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- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i 

środki finansowe. 

Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony 

środowiska UE i Polski. Są to: 

 zasada zrównoważonego rozwoju, 

 zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

- sprawiedliwości międzypokoleniowej, 

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej, 

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą, 

 zasada przezorności, 

 zasada uspołecznienia i subsydiarności, 

 zasada prewencji, 

 zasada „zanieczyszczający” płaci, 

 zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 

Opracowany program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami obejmuje 

okres 2004 – 2007, z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej do roku 2016. 

Zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznymi do 

sporządzania programów ochrony środowiska”, w niniejszym programie, zadania gmin 

zostały pogrupowane następująco: 

- zadania własne gminy, do których zaliczono przedsięwzięcia w całości lub 

częściowo finansowane ze środków będących w dyspozycji gminy, 

- zadania koordynowane, czyli te, które finansowane są ze środków zewnętrznych, 

będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla oraz 

przedsiębiorców i osób fizycznych. 

Program ochrony środowiska jest uchwalany przez Radę Gminy a monitoring 

realizowania programu przewiduje sporządzanie raz na 2 lata raportu z wprowadzania 

programu. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Żyrzyn ma otwartą formułę, co oznacza że 

powinien być korygowany i uszczegóławiany wraz ze zmianą aktów prawnych związanych 

z niniejszym dokumentem a także w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności i 

warunków na terenie gminy. 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn 

 

 

16  

1.3 Struktura dokumentu 

 

Rozdział 1 Zawiera podstawy prawne, cel, zakres opracowania oraz metodykę jego 

tworzenia. 

Rozdział 2 Zawiera ogólną charakterystykę gminy Żyrzyn. 

Rozdział 3 Zawiera analizę i diagnozę środowiska. W rozdziale tym 

scharakteryzowano podstawowe elementy środowiska na terenie gminy, 

przeanalizowano przyczyny i trendy przekształceń środowiska w gminie. 

Rozdział 4 Cele, priorytety i zadania środowiskowe dla gminy Żyrzyn 

Rozdział 5 Harmonogram działań w dziedzinie ochrony środowiska w perspektywie 

krótko- i długoterminowej. 

Rozdział 6 Aspekty finansowe wdrażania programu 

Rozdział 7 Zarządzanie programem ochrony środowiska 

Rozdział 8 Monitoring wdrażania programu 

Rozdział 9 Spis wykorzystanym materiałów 

  

1.4 Metodyka opracowania programu  

 

Opracowanie zostało wykonane w bieżącej konsultacji z przedstawicielami Gminy 

Żyrzyn. Metodyka tworzenia Programu  oparta była o następujące elementy: 

- ustalenie szczegółów, zakresu i formy opracowania w oparciu o dyskusje z 

władzami Gminy, 

- przegląd i ocena wszystkich dostępnych danych o stanie środowiska i stanie 

gospodarki odpadami na terenie Gminy, 

- analiza dokumentów finansowych Gminy, 

- sprecyzowanie potrzeb i możliwości rozwoju Gminy, 

- opracowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz zadań i 

szczegółowych przedsięwzięć w konsultacji z przedstawicielami Gminy, 

- określenie środków finansowych związanych z zadaniami oraz źródeł 

finansowania, 

- określenie metod weryfikacji celów i monitorowania wdrażania programu i planu.  
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Opracowanie zostało wykonane na podstawie zebranych materiałów, z których 

większość pochodziła z Urzędu Gminy w Żyrzynie, natomiast pozostałe z instytucji, 

jednostek i przedsiębiorstw działających na terenie gminy.  

 

1.5 Wykonawca opracowania 

 

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Wójta Gminy Żyrzyn przez Biuro 

Projektowo-Doradcze EKOPROFIL w Lublinie. Realizacja zlecenia była prowadzona 

przez zespół pod kierunkiem mgr inż. Filipa Szydeł, a nadzór realizacyjny pełnił Wójt 

Gminy Żyrzyn mgr inż. Andrzej Bujek.    

 

2. Charakterystyka gminy  
 

2.1     Charakterystyka ogólna 

 

Gmina Żyrzyn jest jedną z 11 gmin powiatu puławskiego, położona jest w północno-

zachodniej części województwa lubelskiego i w północnej części powiatu. Gmina Żyrzyn 

graniczy: 

- od zachodu z gminą Puławy, 

- od północnego-zachodu z gminą Ryki, 

- od północy z gminą Ułęż, 

- od wschodu z gminą Baranów i Abramów, 

- od południowego-wschodu z gminą Kurów, 

- od południa z gminą Końskowola. 

Północno-zachodnią granicę gminy Żyrzyn (z gminami Ryki i Ułęż) stanowi rzeka 

Wieprz. Pozostałe naturalne granice stanowią: lasy (od południowego-zachodu, południa, 

południowego-wschodu), a z pozostałych stron grunty orne.  

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn 

 

 

18  

Ryc. nr 2.1. Lokalizacja Gminy Żyrzyn 

 

 

 
 

obszar wiejski     obszar miejski, miejsko - wiejski 

 
źródło: www.gminypolskie.pl 

 

Współrzędne geograficzne dla gminy wynoszą: 51˚30΄02΄΄ szerokości geograficznej 

północnej i 22˚05΄12΄΄ długości geograficznej wschodniej (rozciągłość południkowa – 14 

km, równoleżnikowa 15 km). 

Odległości od ośrodków miejskich wynoszą:  od Puław 12 km, od Ryk 17 km, od 

Lublina 44 km i 120 km od Warszawy.  

W skład gminy Żyrzyn wchodzi 15 sołectw: Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, 

Kotliny, Kośmin, Osiny, Parafianka, Strzyżowice, Skrudki, Wilczanka, Wola Osińska, 

Zagrody, Żerdź, Żyrzyn. 

Gmina Żyrzyn zajmuje powierzchnię 128,7 km
2 

(12 873 ha), co stanowi 13,79 %  

obszaru powiatu puławskiego i stawia gminę na 2-gim miejscu pod względem wielkości w 

powiecie.  

Teren gminy zamieszkuje  6647 osób,  gęstość zaludnienia wynosi 52 os/km
2
 i jest 

zdecydowanie niższa od średniej  województwa 87 os/km
2
, powiatu 107 os/km

2
 i  kraju 

124 os/km
2
.   

Przez teren gminy przebiega droga krajowa: nr 17 Warszawa–Lublin– Hrebenne–

Granica Państwa. 
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Warunki fizjograficzne na większości terenu gminy są korzystne dla rozwoju 

osadnictwa (poza pradoliną Wieprza i lokalnymi obniżeniami terenu). Istniejąca struktura 

funkcjonalno-przestrzenna zapewnia sprawność powiązań funkcjonalnych pomiędzy 

ośrodkiem gminnym m. Żyrzyn ze wszystkimi wsiami.  

Osadnictwo na terenie gminy jest nierównomierne. Jego przestrzenny rozkład 

wynika z przebiegu głównych tras komunikacyjnych, zwłaszcza drogi Lublin – Warszawa. 

Wśród zabudowy gminy dominuje zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa z 

głównymi skupiskami zabudowy przy ciągach komunikacyjnych. 

Wsie usytuowane są prostopadle do głównego traktu komunikacyjnego gminy, co 

wynika głównie z fizjografii terenu (są one położone wzdłuż dolinek – Wola Osińska, 

Żyrzyn, Zagrody czy Osiny). Drugim co do znaczenia ciągiem osadniczym gminy jest 

strefa wzdłuż doliny Wieprza, z punktu widzenia osadnictwa najatrakcyjniejsza dla tej 

formy zagospodarowania terenu (łatwy dostęp do wody, urodzajne ziemie). 

Gmina Żyrzyn ma charakter typowo rolniczy, na jej terenie znajduje się 1294 

gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 5,0 ha. Główne kierunki produkcji rolniczej 

to: tucz trzody chlewnej, hodowla bydła, uprawa zbóż, ziemniaków, truskawek i tytoniu. 

W części północnej, gmina ma charakter doliny (dolina rzeki Wieprz i jego 

dopływów), natomiast pozostałe części gminy stanowią wierzchowinę lekko pofałdowaną, 

nachyloną w kierunku zachodnim. Gmina charakteryzuje się wysokimi walorami 

przyrodniczymi i wysokim stopniem lesistości (35,6 %).  

Północna część gminy charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi. Jest 

ona położona w dolinie rzeki Wieprz. Zostały tu utworzone: Obszary Chronionego 

Krajobrazu „Pradolina Wieprza” i „Kozi Bór” i Rezerwat przyrody „Piskory”. 

 

2.2     Struktura demograficzna i bezrobocie 

 

W skład Gminy Żyrzyn wchodzi 15 sołectw. Gminę Żyrzyn zamieszkuje 6647 osób. 

Stanowi to 5,6 % mieszkańców powiatu i stawia to gminę na 7 miejscu pod względem 

ilości mieszkańców w powiecie. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Żyrzyn wynosi 52 

os/km
2
 i jest zdecydowanie niższa od średniej powiatu (107 os/km

2
), średniej 

województwa  (87 os/km
2
) i kraju (124 os/km

2
).  
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Nieznacznie większą część mieszkańców gminy (50,39 %) stanowią kobiety -  

3348 os. Większość mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym -  

3759 os. (56,5 %), jest to przedstawione w poniższej tabeli nr 2.1.  

 

Tabela nr 2.1. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 

Ogółem Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w 

wieku 

produkcyjnym 

Ludność w 

wieku 

poprodukcyjnym 

razem 0-2 lata 3-6 lat 7-14 lat 15-17 lat 

6647 1664 196 313 841 314 3759 1224 

źródło: Rocznik statystyczny  województwa lubelskiego, US Lublin 2003r. 

   

Charakterystyczny jest wskaźnik prężności demograficznej obszaru. Przedstawia on 

rezultat zmian biologicznych i demograficznych. Średnio w gminie 18,4 % ludności to 

ludność w wieku poprodukcyjnym (woj. lubelskie ok. 19 %).  

Przyrost naturalny na terenie gminy jest ujemny (2003 r.) i wynosi - 1,81 na 1000 

ludności i jest niższy niż w powiecie (- 0,64 na 1000 ludności) i w województwie (- 0,84 

na 1000 ludności). Saldo migracji jest dodatnie i wynosi (2002 r.) 16 os. gdy na terenie 

województwa i powiatu jest ono ujemne (odpowiednio  - 3916 os.  i - 231 os.). 

Prognoza demograficzna na 2015 r. przewiduje liczbę stałej ludności gminy na 

poziomie 6 980 os. 

W 2002 r. z ogólnej liczby 3759 os. w wieku produkcyjnym, bez pracy pozostawało 

543 os. tj. 14,4 %, co jest wynikiem nieco wyższym od danych powiatowych  

(13,55 %). Szczegółowe dane o bezrobotnych zostały przedstawione w poniższej tabeli.     

 

Tabela nr 2.2. Wybrane dane o bezrobotnych 

ogółem kobiety Bez prawa o 

zasiłku 

Pozostający bez pracy 

Do 12 m-cy 12 m-cy i więcej 

543 255 490 229 314 

źródło: Rocznik statystyczny  województwa lubelskiego, US Lublin 2003r. 

 

Danymi, które w szczególności zasługują na uwagę jest to, że zdecydowana 

większość zarejestrowanych bezrobotnych pozostawała bez prawa do zasiłku oraz to, że 

większość z nich pozostawała bez pracy ponad 12 m-cy. Groźnym zjawiskiem jest duży 
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udział w liczbie bezrobotnych młodzieży, w tym absolwentów, co powoduje że wzrasta 

ilość osób bez stażu pracy.    

Głównym źródłem uzyskiwania dochodów mieszkańców gminy jest praca w 

rolnictwie. Na terenie gminy funkcjonuje niewiele podmiotów, które generują miejsca 

pracy poza rolnictwem. Ponadto brakuje miejsc pracy w najbliższych miastach tj. w 

Puławach, Rykach, czy Dęblinie. Prowadzi to do przeludnienia agrarnego.  

Poważnym problemem w gminie jest tzw. „ukryte” bezrobocie. Wynika ono z faktu, 

że liczba pracujących wyłącznie i głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 

przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosiła 34,7 osób, a nie powinna ona 

przekroczyć 20 osób. Stąd szacuje się że „ukryte” bezrobocie na terenie gminy Żyrzyn 

obejmuje ok. 800 osób.  

Zarejestrowana stopa bezrobocia oraz bezrobocie „ukryte” w gminie pozwalają 

stwierdzić, że bezrobocie jest istotnym problemem na terenie gminy Żyrzyn. Brak miejsc 

pracy wywiera niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i przyczynia się 

do ich ubożenia. 

2.3     Infrastruktura techniczna 

 

2.3.1 Drogi i kolej 

 

Centralnie przez teren gminy Żyrzyn  przebiega droga krajowa nr 17 (Warszawa) 

Zakręt – Garwolin – Ryki – Kurów – Lublin – Piaski – Krasnystaw – Zamość - Tomaszów 

Lubelski – Hrebenne - Granica Państwa, ponadto przebiega tu jedna droga wojewódzka  

nr 823 Puławy - Żyrzyn, oraz sieć dróg powiatowych i gminnych.  

Droga krajowa nr 17 jest drogą szybkiego ruchu, realizuje ważne powiązania z 

sąsiednim województwem mazowieckim, stolicą państwa oraz ośrodkiem wojewódzkim w 

Lublinie. Docelowo droga nr 17 ma być drogą ekspresową. 

Droga wojewódzka nr 823 realizuje powiązania z ośrodkiem powiatowym w 

Puławach oraz z drogą krajową nr 12 Kurów-Radom-Łaski.  

Drogi powiatowe, pełnią zasadniczą rolę w powiązaniach wewnątrzpowiatowych, 

międzygminnych i wewnątrzgminnych.  

Na terenie gminy znajduje się 56 km dróg gminnych, z czego 15 km to drogi o 

nawierzchni twardej ulepszonej. Drogi gminne, realizują powiązania zewnętrzne bliskiego 

zasięgu, wewnątrzgminne, oraz obsługę przyległego zagospodarowania.  
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Na terenie gminy funkcjonuje 4 stacje paliw płynnych.  

Podstawowy układ w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest 

wystarczający i nie wymaga rozbudowy. Analizując stan nawierzchni poszczególnych 

kategorii dróg należy stwierdzić, że nawierzchnie najlepsze są na drodze krajowej i drodze 

wojewódzkiej natomiast nawierzchnie dróg powiatowych posiadają niską wartość 

techniczną i eksploatacyjną i nie spełniają aktualnych wymogów transportu i komunikacji. 

Sieć dróg gminnych jest niewystarczająca i należy ją wzbogacić o nowe drogi 

wynikające z lokalnych potrzeb gminy. Znaczna część dróg gminnych nie spełnia 

wymogów jakim powinny odpowiadać drogi tych kategorii. Dotyczy to w szczególności 

nawierzchni dróg gminnych posiadających przeważnie nawierzchnię gruntową i gruntową 

ulepszoną. Zbyt niskie jest wyposażenie gminy w obiekty obsługi technicznej tj. stacje 

paliw, stacje diagnostyczne, myjnie i warsztaty naprawcze. 

Dla zwiększenia  bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy 

planowane jest wyznaczenie trasy ścieżek rowerowych: 

- w miejscowości Żyrzyn wzdłuż drogi KDP 22145, 

- w miejscowości Osiny przy drodze KDP 22137. 

Istniejące i projektowane ścieżki rowerowe łączą tereny zabudowane z miejscami 

pracy, szkołami i innymi instytucjami świadczącymi usługi dla ludności. 

Przez obszar gminy nie przebiegają linie kolejowe.  

 

2.3.2 Wodociągi 

 

Na terenie gminy Żyrzyn dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych, 

obejmuje on wszystkie wsie. Funkcjonuje tu 7 zbiorczych systemów wodociągowych z 

ujęciami wody. Będą one sukcesywnie rozbudowywane na terenach nowego 

zagospodarowania.  

Łączne zużycie roczne wody wynosi około 104 500 m
3
, tj. 15,8 m

3
/rok na 1 

mieszkańca. Woda dostarczana jest z siedmiu własnych ujęć: w Żyrzynie, Kotlinach, Woli 

Osińskiej, Osinach, Parafiance, Borysowie i Żerdzi. Wszystkie ujęcia za wyjątkiem 

Parafianki i Kotlin, wyposażone są w studnie awaryjne.  

Studnie zaopatrujące w wodę mieszkańców gminy Żyrzyn ujmują główny użytkowy 

poziom wodonośny na terenie gminy tj. poziom górnokredowy. 

Woda odpowiada normom sanitarnym a jej ilość jest wystarczająca do pokrycia 

zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe (z dużym zapasem 
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wydajności w stosunku do zużycia wody). Woda eksploatowana z własnych ujęć 

charakteryzuje się ponadnormatywnym zażelazieniem co powoduje konieczność 

odżelaziania (stosowania odżelaziaczy). Ponadto przy technologii uzdatniania wody 

zastosowano chlorofory na podchloryn sodu.  

Łączna długość sieci głównej wynosi 64,3 km, natomiast przyłączy 50,2 km. Ponad 

95 % odbiorców to indywidualne gospodarstwa domowe, a pozostali to jednostki 

użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Gminna 

Spółdzielnia SCh. Poniżej przedstawiona została charakterystyka wodociągów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 2.3. Charakterystyka wodociągów wiejskich 

Wyszczególnienie Rok budowy Wydajność ujęcia 

max. [m3/h] 

Średnia 

wydajność 

stacji [m3/d] 

Ilość przyłączy Długość sieci 

[km] 

Roczny pobór 

z ujęcia 

[m3] 

Roczna 

sprzedaż 

[m3] 

Straty 

[%] 

Średnia ilość 

awarii w roku 

UWAGI 

Żyrzyn 1965 

(rozbudowa – 

2000) 

32,9 528,6 385 Sieć – 9,8 

Przyłącza – 16,9 

45 400 26 100 42,5 kilkadziesiąt Stan urządzeń i 

sieci (1965 r.) 

niedostateczny  

Kotliny 1966 8,1 45,0 74 Sieć – 2,0 

Przyłącza – 1,2 

8 800 8 200 6,8 kilkanaście Stan urządzeń i 

sieci 

niedostateczny 

Wola Osińska 1966 9,1 51,0 98 Sieć – 1,8 

Przyłącza – 2,0 

10 900 7 600 30,3 kilkanaście Stan urządzeń i 

sieci 

niedostateczny 

Żerdź  

 (z Jaworowem) 

1991 14,2 114,0 120 Sieć – 5,7 

Przyłącza – 3,0 

14 300 10 000 30,1  Stan urządzeń i 

sieci dobry 

Borysów-Bałtów 1992 16,1 129,0 241 Sieć – 13,4 

Przyłącza – 8,6 

21 500 15 000 30,2  Stan urządzeń i 

sieci dobry 

Osiny 1993 15,0 132,0 171 Sieć – 5,0 

Przyłącza – 4,8 

22 800 16 000 29,8  Stan urządzeń i 

sieci dobry 

Parafianka 1995 23,0 226,5 318 Sieć – 26,6 

Przyłącza – 13,7 

26 000 17 800 31,5  Stan urządzeń i 

sieci dobry 

RAZEM GMINA  118,4 1226,1 1407 Sieć – 64,3 

Przyłącza – 50,2 

149 700 104 500 30,2   

źródło: dane z U.G. w Żyrzynie



Naliczanie opłat za wodę odbywa się w zdecydowanej większości poprzez 

ewidencjonowanie stanu liczników wody (wodomierzy) a w pozostałych (użytkownicy nie 

posiadają wodomierzy) na podstawie norm ryczałtowych.  

Podsumowując można stwierdzić, że gmina Żyrzyn posiada dobrze rozbudowaną 

infrastrukturę wodociągową, obejmującą swym zasięgiem wszystkie wsie i ok. 70 % 

mieszkańców gminy.  

Poważnym problemem na terenie gminy jest nieracjonalna gospodarka wodna, 

przejawiająca się w stratach, wynikających z różnic pomiędzy ilością wody pobranej i 

dostarczonej. Średnie straty na terenie gminy wynoszą ok. 30 % a w Żyrzynie dochodzą one 

nawet do ponad 42 %.  

Należy zwrócić uwagę, że stan istniejącej infrastruktury jest w części niedostateczny i 

wymaga natychmiastowych działań, dotyczy to w szczególności sieci z końca lat 60-tych.  

 

2.3.3 Kanalizacja 

 

System kanalizacji w gminie jest słabo rozbudowany, korzysta z niego niecałe 15 % 

mieszkańców gminy. Wg stanu na koniec 2002 r. długość sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Żyrzyn wynosiła 12,0 km a ilość przyłączy kanalizacyjnych 291 szt. Gospodarka 

ściekowa prowadzona jest w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Żyrzynie o wydajności 300 

m
3
/d, współpracującą z systemem kanalizacyjnym Żyrzyn-Zagrody, odprowadzającą 

oczyszczone ścieki do cieku Duży Pioter. Zlokalizowana jest ona w Żyrzynie przy 

kompleksie stawów, obok drogi asfaltowej Żyrzyn – Baranów, w odległości kilkudziesięciu 

metrów od Gminnego Ośrodka Zdrowia. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-

biologicznego pracującego na zmodyfikowanej technologii osadu czynnego.  

Ok. 72 % budynków mieszkalnych w gminie posiada kanalizację sanitarną. 

Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone wozami 

asenizacyjnymi do oczyszczalni gminnej. Obecnie rozbudowywana jest kanalizacja w 

Żyrzynie i budowana w Zagrodach, są plany na budowę sieci kanalizacyjnej, w dwóch 

wariantach: 

1) budowa sieci kanalizacji z  połączeniem do oczyszczalni w Puławach, 

2) budowa sieci kanalizacyjnych z oczyszczalniami w miejscowościach Osiny, Wola 

Osińska, Bałtów i Borysów.  

Realizacja tych planów wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gminy (poprawa jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienia jakości życia).   
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Prawie wszyscy użytkownicy kanalizacji rozliczani są za ścieki wg wskazań 

wodomierzy, pozostali rozliczni są wg norm. 

Podsumowując należy stwierdzić, że gmina Żyrzyn posiada bardzo słabo rozbudowaną 

sieć kanalizacji sanitarnej, która obsługuje ok. 15 % mieszkańców gminy. Istniejąca sieć jest 

w dobrym stanie i nie powoduje znaczących problemów podczas eksploatacji.  

 

2.3.4 Sieć gazowa 

 

Na terenie gminy Żyrzyn znajduje się ok. 2000 gospodarstw domowych, a średnia ilość 

osób w gospodarstwie wynosi 3,3. Obecnie nieco ponad 42 % z nich korzysta z sieci gazowej.  

Docelowo cały teren gminy jest objęty siecią gazową średniego ciśnienia zapewniającą 

dostawę gazu ziemnego na cele bytowo-gospodarcze i grzewcze.  

Źródłem gazu ziemnego są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia na magistrali  

DN 500 Wronów - Rembelszczyzna: 

- we Wronowie (gm. Końskowola) o wydajności 1600 m
3
/h, zasilająca system 

średniego ciśnienia obejmujący południową część gminy Żyrzyn, 

- w Kośminie o wydajności 600 m
3
/h zaopatrująca wsie w części północnej.  

Oprócz w/w gazociągu przez teren gminy przebiega magistrala DN 700 Podlasie - 

Wronów. Od urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia obowiązuje zachowanie bezpiecznych 

odległości dla obiektów terenowych wg obowiązujących przepisów. 

Budynki są ogrzewane indywidualnie. Preferuje się wykorzystanie gazu ziemnego na cele 

grzewcze. 

 

2.3.4 Sieć energetyczna 

 

Energia elektryczna stanowi podstawowe źródło energetyczne. Na terenie gminy 

Żyrzyn wszystkie zakłady, instytucje i gospodarstwa rolne są zelektryfikowane. Zasilanie 

gminy energią elektryczną SN 15 kV odbywa się ze stacji - GPZ-ów 110/15 kV w Puławach, 

Rudach, Dęblinie i Rykach, z możliwością awaryjnego zasilania części gminy ze stacji w 

Michowie. 

Dobrze rozbudowany jest system magistralny SN 15 kV, który po stosunkowo niedużej 

modernizacji i rozbudowie umożliwi lokalizację na terenie gminy drobnego przemysłu i 
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usług, co zapewni wzrost jakości życia miejscowej ludności. 

Na terenie gminy nie występują na szerszą skalę zjawisko pogarszania się jakości życia 

mieszkańców na skutek złego zaopatrzenia w energię elektryczną niskiego napięcia 0,4 kV. 

Pewne zakłócenia w dostawie energii odczuwa okresowo część gospodarstw 

zlokalizowanych daleko od stacji transformatorowych 15/0,4 kV we wsiach, w których nie 

przeprowadzono jeszcze modernizacji lokalnych urządzeń elektroenergetycznych. Pełnej 

reelektryfikacji wymaga 21,4 % wsi, a następnych 35,7 % wsi potrzebne będą modernizacje 

tylko części urządzeń mające na celu poprawę parametrów zasilania odbiorców 

odczuwających skutki pogarszania się parametrów technicznych dostarczanej im energii. 

W okresie perspektywicznym konieczna będzie modernizacja istniejącej linii 110 kV 

Dęblin - Puławy, obejmująca wymianę konstrukcji wsporczych - istniejących słupów 

strunobetonowych na słupy kratowe. 

Na terenie gminy Żyrzyn nie planuje się budowy nowych linii 400 kV, 110 kV, jak też 

stacji 110/15 kV.  

 

2.3.6 Inne 

 

Na terenie gminy działa Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny w Żyrzynie. Ponadto 

zlokalizowane są tutaj cztery stacje GSM o mocy ok. 400 Watt (dwie w Żyrzynie i po jednej 

w Borysowie i Kotlinach).  

Gmina Żyrzyn jest obsługiwana przez komunikację autobusową i komunikację 

podmiejską miasta Puławy. Komunikacja autobusowa realizuje powiązania z: Warszawą i 

woj. mazowieckim, Lublinem i woj. lubelskim, sąsiednimi gminami, wewnątrz gminne. 

 

2.4     Przemysł 

 

Gmina Żyrzyn nie należy do obszarów uprzemysłowionych. Produkcja przemysłowa 

skoncentrowana jest głównie w ośrodku gminnym.  

Na terenie gminy Żyrzyn funkcjonuje 267 podmiotów gospodarki narodowej, z których 

większość (249) stanowią podmioty prywatne. Jeżeli chodzi o formy prawne podmiotów 

gospodarki narodowej na terenie gminy to przeważają tu zdecydowanie osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (215). Powyższe informacje prowadzą do wniosku, że 

na terenie gminy zdecydowaną większość stanowią firmy małe.  
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Na terenie gminy dominują branże związane z ogrodnictwem i rolnictwem. Poniżej 

przedstawiony został podział podmiotów działających na terenie gminy wg sekcji. 

 

Tabela nr 2.4. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji 

Rolnictwo, 

łowiectwo, 

leśnictwo 

Przemysł Budownictwo Handel i 

naprawy 

Hotele i 

restauracje 

Transport, 

gosp. 

magazynowa 

i łączność 

Obsługa 

nieruchomości 

i firm; nauka 

Ochrona 

zdrowia i 

opieka 

społeczna 

Pozostałe 

32 26 31 75 4 18 27 8 46 

Źródło: Rocznik statystyczny  województwa lubelskiego, US Lublin 2003r. 

 

Do czynników sprzyjających rozwojowi przemysłu na terenie gminy zalicza się: 

- przebieg drogi krajowej Warszawa - Lublin przez centralne tereny gminy Żyrzyn 

oraz przez obrzeża wsi gminnej, 

- zwodociągowane wszystkie tereny zainwestowane oraz zakończona budowa 

oczyszczalni w Żyrzynie, 

-  tradycje i istniejące zagospodarowania koncentrujące się głównie we wsi Żyrzyn, 

-  dobrze rozwinięty układ zewnętrznych powiązań elektroenergetycznych oraz 

dobrze rozbudowany system magistralnych linii SN 15 kV zapewniające ciągłość i 

bezawaryjność w dostawach energii.  

Czynnikiem ograniczającym rozwój jest brak średnich zakładów przemysłowych 

sprzyjających stwarzaniu nowych miejsc pracy.  

 

2.5     Rolnictwo 

 

Gmina Żyrzyn jest gminą typowo rolniczą. Związane jest to z istniejącymi tu dobrymi 

warunkami dla rozwoju rolnictwa.  Główne kierunki produkcji rolniczej to: tucz trzody 

chlewnej, hodowla bydła, uprawa zbóż, ziemniaków, truskawek i tytoniu. Większość 

mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie indywidualnym. Strukturę wielkości gospodarstw 

rolnych na terenie gminy Żyrzyn przedstawiono poniżej: 
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Tabela nr 2.5. Struktura wielkości gospodarstw rolnych w gminie Żyrzyn 

Wielkość gospodarstwa Ilość gospodarstw Procentowy udział (%) 

Do 1ha 226 17,5 

1 – 5ha 581 44,9 

5 – 10ha 387 29,9 

10 – 15ha 72 5,5 

> 15ha 28 2,2 

Źródło: dane z U.G. w Żyrzynie 

 

Gmina Żyrzyn znajduje się obrębie lubartowsko-kockiego regionu glebowego, który 

odznacza się dominacją, jako skał glebowych, utworów plejstoceńskich. Jedynie w części 

północnej i północno-zachodniej występują gleby utworów holoceńskich, o dużej zawartości 

próchnicy – mady w dolinie Wieprza na północny-wschód i południe od jez. Piskory – gleby 

mułkowo-bagienne. Poza dolinami i obrzeżami mady występują w Kośminie, Strzyżowicach, 

Wilczance, Skrudkach i Parafiance. Na pozostałym obszarze dominujący jest udział gleb 

bielicowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych a tylko pod lasami – z piasków 

luźnych. W okolicy Parafianki wykształciły się gleby bielicowe z glin zwałowych i piasków 

naglinowych. 

Na obszarze prawie całej gminy przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i 

kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. 

Zdecydowana większość gleb (96,1 %) nie jest zagrożona erozją. 

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco: grunty orne 7 217 ha (73,2 %), 

sady 65 ha (0,9 %), łąki 1559 (21,6 %), pastwiska 311 ha (4,3 %). 

Uwzględniając bonitację gleb na gruntach ornych dominują gleby klasy IVa – 1573 ha i 

IIIb – 1280 ha. Największy kompleks gleb III klasy występuje w południowej części gminy 

(wieś Osiny) oraz północnej i północno-wschodniej części. 

Reasumując największe aerały (łącznie 53,3 %) zajmują gleby kompleksu żytnio-

ziemniaczanego bardzo dobrego (4) oraz żytnio-ziemniaczanego dobrego (5). 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej gleb wynosi 66,2 pkt (dane IUNG Puławy 1994 r.). 

Wskaźnik ten dla byłego woj. lubelskiego wynosił 77,8 pkt, a więc jakość gruntów ornych na 

terenie gminy jest znacznie gorsza niż przeciętna w byłym woj. lubelskim. 

W południowej i wschodniej części gminy, gdzie jakość gleb jest wyższa, ma miejsce 

wyższa od średniej w gminie obsada zarówno bydła jak i trzody chlewnej (Osiny, Borysów) 

lub wyższa od średniej obsada trzody chlewnej (Żyrzyn, Zagrody, Kotliny). W północnej i 

zachodniej części gminy, gdzie jakość gleb jest zdecydowanie gorsza ale ma miejsce wysoki 

odsetek trwałych użytków zielonych, wsie: Bałtów, Parafianka i Wilczanka posiadają wyższą 
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od średniej w gminie obsadę bydła, a niższą trzody chlewnej, wsie Strzyżowice, Skrudki, 

Cezaryn, Jaworów i Żerdż mają  niższą od średniej w gminie obsadę zarówno bydła jak i 

trzody chlewnej, a jedynie Kośmin wyższą od średniej obsadę bydła i trzody chlewnej. W 

produkcji roślinnej na dobrych glebach uprawia się więcej zbóż tzw. intensywnych (pszenicy, 

pszenżyta i jęczmienia). We wsiach: Kośmin, Bałtów, Borysów, Żyrzyn i Zagrody stanowią 

one ponad 25 % ogólnej powierzchni zasiewów. Niewielkie ilości buraków cukrowych było 

uprawianych tylko w Osinach, Bałtowie i Skrudkach. Z dobrymi glebami związane są 

również sady, których w gminie jest stosunkowo niewiele. Około 2 % powierzchni użytków 

rolnych stanowiły one we wsiach Bałtów i Borysów, a około 1 % w Osinach, Żyrzynie, Woli 

Osińskiej i Zagrodach. W gminie uprawia się też niewielkie ilości tytoniu. W perspektywie 

nie przewiduje się większych zmian w kierunkach produkcji. Należy dążyć do zwiększenia 

ilości sadów i warzyw. 

Użytki rolne w gminie Żyrzyn są w wysokim stopniu zmeliorowane. Na 4501 ha 

użytków rolnych wymagających melioracji zmeliorowanych jest 4208 ha (93,5 %).  

W gminie istnieje 169 ha ugorów i odłogów, w tym w gosp. indywidualnych 128 ha 

(2,7 % gruntów ornych). Najwyższym udziałem ugorów i odłogów charakteryzowały się 

wsie: Cezaryn (12,4 %), Wilczanka (6,4 %), Bałtów (5,9 %) i Wola Osińska (5,8 %). 

Obszary, na których wycofano się z produkcji rolnej ze względu na niską jakość gleb 

powinny zostać stopniowo zalesiane. 

Teren gminy posiada bardzo dobrą bazę i warunki do prowadzenia produkcji 

ekologicznej żywności.  

 

2.6     Turystyka i rekreacja 

 

Północna część gminy Żyrzyn ze względu na swoje położenie posiada tereny cenne 

przyrodniczo, z których kilka na charakter ponad regionalny. Rzeka Wieprz silnie meandruje 

tworząc liczne zakola i starorzecza piękne widokowo. Ustanowiony tu OChK „Pradolina 

Wieprza” stanowi korytarz ekologiczny rangi krajowej. Niestety kontrastuje z nim jakość wód 

prowadzonych przez rzekę Wieprz (n.o.n.). Drugi OChK „Kozi Bór” stanowi ochronę lasów 

wokół Zakładów Azotowych w Puławach. W północno-zachodniej części gminy utworzono 

rezerwat przyrody „Piskory” obejmuje teren wokół j. Piskory, o dużej różnorodności 

biologicznej, jest to teren nie tylko cenny przyrodniczo ale także ważny teren dydaktyczny i 

naukowo-badawczy.  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

31 

Poznanie najciekawszych terenów gminy umożliwiają piesze szlaki turystyczne 

prowadzące przez najciekawsze miejscowości i zakątki gminy. Natomiast pokazanie 

sposobów i efektów przyrodniczej rekultywacji terenów zdegradowanych, renaturalizacji 

ekoststemów i restytucji gatunków odbywa się poprzez 4 ścieżki dydaktyczne. Trasy ścieżek 

dydaktycznych prowadzą przez tereny Nadleśnictwa Puławy wyróżniające się walorami 

przyrodniczymi, krajobrazowymi i edukacyjnymi, położone 7 - 9 km na północ od Puław, w 

rejonie ujścia Pradoliny Wieprza do Doliny Wisły Środkowej. Jest to jeden z najważniejszych 

w skali kraju "węzłów ekologicznych", odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu 

przyrody w skali krajobrazu. Ekosystemy wodne, łąkowe i leśne tworzą bardzo różnorodną 

mozaikę o wyjątkowym bogactwie gatunków, kwalifikującym cały rejon do szczególnej 

ochrony w ramach międzynarodowej konwencji Rasman. Są to:  

 "Ścieżka niebieska": Gołąb - jezioro Nury - Leśniczówka Gołąb; długość trasy 7,9 km; 

główny zwiedzany obiekt to śródłąkowe i przyleśne, eutroficzne jezioro Nury. 

  "Ścieżka zielona": Leśniczówka Gołąb - Łąki Bonowskie - jezioro Piskory - Las 

Bonowski - Leśniczówka Gołąb; długość trasy: 11,2 km; główny zwiedzany obiekt: 

śródleśne, rezerwatowe jezioro Piskory;  

 "Ścieżka żółta": Niebrzegów - Łąki Bonowskie - jezioro Piskory - stawy Gózd - 

starorzecze Wieprza - Niebrzegów; długość trasy 12,8 km; główny zwiedzany obiekt: 

śródleśne, rezerwatowe jezioro Piskory;  

 "Ścieżka czerwona": Borysów - Las Duży Pioter - olsy nad Piskorami - jezioro 

Piskory - wydma nad Piskorami - Las Borysów - Borysów; długość trasy 12,0 km; 

główny zwiedzany obiekt: jezioro Piskory;  

Na terenie gminy Żyrzyn znajdują się również ciekawe zabytki do których należą: 

- zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła mur. 1804 r. (przeb. 1839-

1848) wraz z zabytkowym drzewostanem, 

- brama – dzwonnica mur. 1869 r., 

- ogrodzenie z 4 kapliczkami mur. ok. 1850 r., 

- plebania mur. Ok. 1908 r., 

- kaplica grobowa rodziny Wessel mur. początek XIX w., 

- zespół pałacowy w Żyrzynie – pałac mur. ok. 1850 r., czworak mur. 1906 r., 

pozostałości ogrodzenia z bramą mur. koniec XIX w., park, koniec XVIII w., 

przekształcony ok. 1850 r. (obecnie Gimnazjum w Żyrzynie), 
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- zespół dworski w Kośminie – dwór mur. 1907-1911 r., pozostałości parku, koniec 

XIX w. (obecnie Szkoła Podstawowa). 

Brak jest tu wód powierzchniowych z możliwością kąpieli i uprawiania sportów 

wodnych, zbiorniki i rzeka Wieprz nadają się natomiast do wędkowania. Rzeka Wieprz daje 

możliwość organizowania ekoturyzmu w postaci spływów kajakowych. Brak jest również na 

terenie gminy odpowiedniej bazy noclegowej i turystycznej. Istniejąca baza noclegowo-

turystyczna obejmuje jedynie kilka domków we wsi Cezaryn (3 km od rzeki Wieprz).  

Rozwój gminy ukierunkowany na rekreację powinien obejmować program tworzenia bazy 

turystycznej w postaci gospodarstw agroturystycznych.  

Podsumowując gmina posiada warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku dzięki 

walorom przyrodniczym, atrakcyjność gminy podnoszą miejsca historyczne i obiekty 

zabytkowe, w gminie zbyt uboga jest baza turystyczna, są warunki do rozwoju agroturystyki i 

ekoturystyki, a także do rozwoju zaplecza technicznego oraz turystyki krajobrazowej opartej 

o szlaki i ścieżki turystyczne. Ponieważ o atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej 

obszaru decydują w największym stopniu walory przyrodnicze, kulturowe i stan środowiska 

przyrodniczego, rozwój gminy powinien uwzględniać ochronę terenów cennych przyrodniczo 

bo to one będą stanowiły o atrakcyjności gminy.  

 

2.7    Lasy 

 

Powierzchnia lasów na terenie gminy Żyrzyn zajmuje 4769,0 ha co stanowi 37 % 

powierzchni gminy. Jest to jeden z najwyższych wskaźników lesistości w województwie 

lubelskim. Zgrupowane w duże kompleksy zajmują południowo – wschodnią, centralną i 

zachodnią część gminy.  

Pod względem przyrodniczo-leśnym gmina leży w obszarze mezoregionu Wysoczyzny 

Siedleckiej (IV.5.f.), będącej subregionem dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny 

Siedleckiej (IV.5.), która z kolei stanowi część Krainy Mazowiecko – Podlaskiej (IV). 

Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Puławy i w całości znajdują się 

w obrębie gminy Żyrzyn. Powierzchnia lasów państwowych wynosi 3376,93 ha, co stanowi 

25,9 % ogólnej powierzchni gminy, 5,1 ha zajmują lasy gminne, pozostałą część lasów 

zajmują lasy prywatne. 

Lasy niepaństwowe w gminie Żyrzyn administrowane są przez Starostę Puławskiego. 

Lasy te zajmują 1313,0 ha, co stanowi 9,2 % ogólnej powierzchni gminy, a 25,9 % ogólnej 
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powierzchni lasów w gminie. Największe kompleksy leśne posiadają wsie: Skrudki – 520 ha i 

Kośmin – 328,46 ha, Wola Osińska,  natomiast najmniejsze znajdują się na gruntach 

Wilczanki – 10,07 ha i Zagród – 22,22 ha. 

Podstawą do prowadzenia prawidłowej gospodarki w lasach bez względu na formę ich 

własności a w szczególnie w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa są 

uproszczone plany urządzenia lasów. Plany te zawierają również  inwentaryzację stanu lasu. 

Gmina Żyrzyn posiada plan urządzenia lasu.  

W lasach państwowych dominują ubogie siedliska borowe: bór świeży (Bśw) na 

glebach piaszczystych i bór mieszany świeży (BMśw) na glebach gliniastych. Siedliska 

wilgotne zajmuje bór mieszany wilgotny (BMw), a marginalnie – bór mieszany bagienny 

(BMbg) i las mieszany bagienny (LMbg). 

Siedliska borowe zdecydowanie panują w północnej i środkowej części gminy, 

natomiast lasowe (las mieszany świeży – LMśw i las świeży – Lśw) dominują w południowej 

części gminy. 

Lasy niepaństwowe odznaczają się zbliżoną strukturą siedliskową, przy czym, w 

odróżnieniu od lasów państwowych, na gruntach prywatnych dość często występuje siedlisko 

boru suchego (Bs) i większy udział (z wyjątkiem podmokłego otoczenia jeziora Piskory) 

posiadają siedliska olsu (Ol). 

Przeciętna zasobność drzewostanów (przeciętny zapas) w obrębie gminy Żyrzyn wynosi 

164,75 m
3
/ha, przy czym największa dotyczy lasów ogólnego przeznaczenia (202 m

3
/ha), a 

najmniejsza – lasów ochronnych (153 m
3
/ha). 

Zasobność drzewostanów w lasach prywatnych przeciętnie sięga 75 % zasobności 

drzewostanów w lasach państwowych. Średni przyrost wynosi nieco ponad 4 m
3
/ha. 

Przeciętny wiek drzewostanów w lasach państwowych wynosi 58 lat, przy czym najstarsze są 

drzewostany lasów specjalnego przeznaczenia (66 lat), a najmłodsze – lasy gospodarcze (52). 

Udział klas wieku w drzewostanach lasów niepaństwowych jest zbliżony do udziału klas w 

drzewostanach lasów państwowych. 

Udział gatunków iglastych w drzewostanach przekracza 70%. 

Ochrona lasów realizowana jest na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i 

ustawy o lasach. Polega na: 

        ochronie wszystkich lasów i zadrzewień przed: 

- uszczupleniem powierzchni lasów (z wyjątkiem przypadków określonych w 

ustawach), 

- niszczeniem, 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

34 

- działaniami osłabiającymi biologiczną odporność drzewostanów, 

        prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób pozwalający na: 

- utrzymanie trwałości lasów i ciągłości ich wielostronnych funkcji, 

        nakazowi powiększenia zasobów leśnych, 

        szczególnej ochronie lasów ochronnych poprzez: 

- zakaz pełnego lub sezonowego pozyskiwania drewna, 

- zakaz wstępu w okresie lęgowym, 

- zakaz melioracji odwadniających, 

-  nakaz wykonania zastawek na ciekach wodnych, 

- nakaz zmiany sposobu użytkowania zrębowego na przerębowy, 

- nakaz wykonywania określonych zabiegów w zakresie gospodarowania i ochrony 

lasów. 

Do występujących na terenie gminy lasów ochronnych utworzonych Decyzją Nr 28/99 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 stycznia 1999 r. 

należą: 

       lasy trwale uszkodzone na skutek działań przemysłu, położone w granicach 

administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast 

liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w oddziałach 12 – 36, 46 – 50, 55 – 64,          

66 –111, 117 – 170; są to drzewostany sosnowe, olszowe i osikowe na siedliskach 

borowych, lasowych i   olszowych różnych klas wieku, będące w II i III strefie 

uszkodzeń przemyslowych; 

       lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, stanowiące ostoje zwierząt 

podlegających ochronie gatunkowej, położone w granicach administracyjnych miast i 

w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 

mieszkańców, w oddziałach 64-66; są to drzewostany na siedliskach boru mieszanego 

wilgotnego i olsu, stanowiące miejsce lęgowe lub otoczenie miejsca lęgowego orlika 

krzykliwego (Aqulia pomarina); 

       lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, położone w 

granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w oddziałach 52 – 53; 

są to drzewostany na siedliskach boru mieszanego wilgotnego i olsu, stanowiące 

miejsce lęgowe lub otoczenie miejsca lęgowego orlika krzykliwego; 
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       lasy położone w granicach administracyjnych i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w oddziałach: 21,     

37 – 45, 51 – 54, 112, 113; są to drzewostany sosnowe, brzozowe, dębowe i olszowe 

na siedliskach borowych, lasowych i olsu. 

Jak wynika z przedstawionego wykazu niektóre kategorie ochronności nakładają się na 

siebie. Powierzchniowo najwięcej jest „lasów trwale uszkodzonych na skutek działalności 

przemysłu”, bo 2775,38 ha. Łącznie 3247,07 ha lasów państwowych pełni funkcję   lasów 

ochronnych, co stanowi 97,06 % lasów państwowych w gminie. Pozostałe lasy państwowe 

(2,94 %) to lasy grupy II, czyli lasy gospodarcze. 

W lasach niepaństwowych nie ustanowiono lasów ochronnych. 

W latach 1999 – 2003, pod nadzorem służb ds. leśnictwa Starostwa Puławskiego na 

terenie gminy Żyrzyn wykonano zalesienia  gruntów nie przydatnych do dalszej produkcji 

rolnej (głównie V i VI klasa) na powierzchni 71,88 ha. Zalesienia wykonano przy 

wykorzystaniu  środków z Funduszu Leśnego oraz z wykorzystaniem własnych środków 

finansowych właścicieli gruntów.  

Poniżej w tabeli zamieszczono plan zwiększania lesistości gruntów przewidzianych do 

zalesienia i gruntów odłogowanych na terenie gminy Żyrzyn (gdzie: A – szacunkowa pow. 

gruntów przewidzianych do zalesienia, B – szacunkowa powierzchnia gruntów 

odłogowanych, które mogą być przeznaczone do zalesienia). 

 

Tabela nr 2.6. Plany zwiększania lesistości gruntów przewidzianych do zalesienia i gruntów 

odłogowanych w gminie Żyrzyn 

Wyszczególnienie 2001-2005 2006-2010 2011-2020 

A B A B A B 

Gmina Żyrzyn 12 100 18 110 40 120 

źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu puławskiego 

 

Jak wspomniano do końca 2003 r. zaawansowanie zalesień wynosiło 71,88 ha, co 

stanowi 64,2 % zalesień planowanych do 2005 r.. 

 

2.8    Szkolnictwo 

 

Na terenie gminy Żyrzyn funkcjonują: 

- gminne przedszkole w Żyrzynie, 
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- 4 Szkoły Podstawowe w: Żyrzynie, Osinach, Skrudkach i Kośminie i 4 filie w: 

Bałtowie, Woli Osińskiej, Borysowie i Żerdzi, 

- gimnazjum w Żyrzynie, 

- Zespół Szkół w Żyrzynie. 

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest na pełny etat 55 nauczycieli, a w 

gimnazjum 15.    

Zespół Szkół w Żyrzynie, w skład którego wchodzi internat i gospodarstwo 

pomocnicze, kształci w następujących kierunkach: 

- III-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 

- III-letnim Liceum Profilowanym o profilu usługowo-gospodarczym, 

- IV-letnim Technikum o spec. technik ogrodnik, 

- II-letniej Zasadniczej Szkole Ogrodniczej o spec. ogrodnik, 

- III-letnim Technikum Ogrodniczym na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Ogrodniczej o spec. ogrodnik. 

Obsługę administracyjną i ekonomiczno-eksploatacyjną placówek oświatowych 

prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych (SAPO) w Żyrzynie. 

 

2.9    Gospodarka odpadami 

 

Gmina Żyrzyn nie posiada własnego zorganizowanego składowiska odpadów. Obecnie 

odpady z terenu gminy Żyrzyn wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach, na podstawie umów 

indywidualnych gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych i instytucji. Na terenie 

gminy Żyrzyn nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów.  

Gmina Żyrzyn użytkowała od 1986 r. gminne składowisko odpadów komunalnych z 

wylewiskiem o pow. 0,66 ha w m. Żyrzyn, które zostało zrekultywowane w III-ech etapach 

(etap III-ci - 06.2003 r.), a następnie zamknięte decyzją Starosty Puławskiego z dnia 

18.12.2003 r. Należy dodać, że gmina zaprzestała składowania odpadów na własnym 

składowisku kilka miesięcy, przed przystąpieniem do jego rekultywacji. 
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3. Analiza i diagnoza środowiska 
 

Oceny aktualnego stanu środowiska gminy Żyrzyn dokonano w poparciu o dane 

zawarte w materiałach dotyczących tych zagadnień, w tym głównie w: 

- „Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku” i „Raporcie 

o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku”, 

- „Programie ochrony środowiska dla województwa lubelskiego” i „Planie gospodarki 

odpadami dla województwa lubelskiego”, 

- „Programie ochrony środowiska dla powiatu puławskiego” i „Planie gospodarki 

odpadami dla powiatu puławskiego”, 

- „Programie gospodarki wodnej województwa lubelskiego - Część I - Identyfikacja 

stanu i problemów”, 

- aktualnych rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu 

Statystycznego w Lublinie 

Ponadto przy ocenie stanu środowiska brano także pod uwagę bieżące informacje 

uzyskane w trakcie spotkań i konsultacji w U.G. w Żyrzynie.  

Ocena aktualnego stanu środowiska, a zwłaszcza głównych problemów środowiska, 

zarówno zagrożeń naturalnych (powodzie, susze, pożary) oraz antropogenicznych, 

związanych z działalnością gospodarczą człowieka (osadnictwo, komunikacja, rolnictwo, 

przemysł, turystyka) stanowi podstawę do formułowania zadań gminy Żyrzyn związanych z 

ochroną środowiska.  

 

3.1    Warunki klimatyczne 

 

Północno-wschodnia część gminy leży w obrębie klimatu dziedziny lubartowsko-

parczewskiej, natomiast południowo-zachodnia jej część w obszarze dziedziny opolsko- 

puławskiej (Zinkiewiczowie, 1975 r.). Dla dziedziny lubartowsko-parczewskiej 

charakterystyczne są wysokie średnie roczne wartości wilgotności względnej powietrza (68 – 

70 %) znaczne wartości parowania wody (860 – 900mm), stosunkowo duże roczne anomalie 

temperatury powietrza (1,2 – 1,4 ˚C) i jedne z największych w województwie prędkości 

wiatrów (3,0 – 3,5 m/sek). Z kolei dziedzina opolsko-puławska odznacza się wysokimi 

średnimi rocznymi wartościami temperatury powietrza (ponad 42 dni), najmniejsza w 
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województwie amplituda roczna temperatury powietrza (poniżej 23,8˚ C) i najdłuższym 

okresem lata (ok. 100 dni). 

Gmina posiada korzystne warunki usłonecznienia. Średnie roczne temperatury 

powietrza wynoszą od 7,6 ˚ C na wschodzie do 8,0˚ C  na zachodzie. Okres wegetacyjny trwa 

od 216 dni na wschodzie do 220 na zachodzie. Czas zalegania pokryw śnieżnej waha się od 

65 dni w części zachodniej do 75 dni na wschodzie. Zachmurzenie jest największe w styczniu 

(78 – 80 %), zaś najmniejsze w lipcu (56 – 58 %). Opad roczny wynosi ok. 560 mm. 

W regionalizacji klimatycznej Polski wg Wosia (1999) gmina Żyrzyn sytuuje się w 

Regionie Wschodniomałopolskim jednym z większych regionów klimatycznych, które w 

liczbie XXVIII zostało wyróżnionych na terenie kraju. Charakteryzują go następujące 

wskaźniki klimatyczne: 

- średnia roczna temperatura powietrza: 7,0 - 8,5˚C, 

- średnia temperatura stycznia: - 4,5˚C, 

- średnia temperatura lipca: 18,5 - 19˚C, 

- średnia roczna suma opadów: 500 mm, 

- średnia liczba dni z opadem: 166, 

- długość okresu wegetacyjnego: 200 - 210 dni, 

- średnia liczba dni z pogodą przymrozkową i mroźną: 120, 

- średnia liczba dni z pokrywą śnieżną: 80,  

- średnia liczba dni pochmurnych : 201,  

- średnia liczba dni słonecznych: 42. 

Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunków zachodnich, lokalnie modyfikowane 

rzeźbą terenu.  

 

3.2    Rzeźba terenu  

 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Żyrzyn leży na pograniczu dwóch 

makroregionów (należących do podprowincji Niziny Środkowopolskiej) Niziny 

Środkowomazowieckiej (mezoregion Doliny Środkowej Wisły) i Niziny 

Południowopodlaskiej (mezoregiony: Pradolina Wieprza i Wysoczyzna Lubartowska) – 

Kondracki 1998). 

Zdecydowana większość powierzchni gminy (ok. 80 %) znajduje się na Wysoczyźnie 

Lubartowskiej. Jest to falista równina peryglacjalna z ostańcowymi wyniesieniami i o rzadkiej 
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sieci wód powierzchniowych. Pozostała część obszaru gminy (w części północnej i północno-

zachodniej) znajduje się w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły - rejon jeziora Piskory oraz  

w mezoregionie Pradolina Wieprza – dolina Wieprza. 

Rzeźba terenu ukształtowana została w plejstocenie i holocenie. Głównymi czynnikami 

mającymi wpływ na istniejąca rzeźbę terenu gminy miały zlodowacenia środkowopolskie, 

zjawiska peryglacjalne na przedpolu lodowca oraz procesy erozyjno-akumulacyjne rzek.  

Wysoczyzna Lubartowska występuje w środkowej i południowej części gminy. 

Większa część falistej równiny osiąga wysokości nie przekraczające 155,0 m.n.p.m. 

Maksymalne wysokości bezwzględne osiągane są na południe od miejscowości Kotliny, gdzie 

wynoszą 192 m.n.p.m. Na południowy-zachód od Kotlin i w lesie na południowy zachód od 

Żerdzi występują wydmy śródleśne. 

Dolina Wieprza obejmuje północna część gminy i można tu wyróżnić: 

- taras nadzalewowy o wysokości 120 – 125 m.n.p.m. zbudowany jest z piasków 

drobnoziarnistych z domieszką żwirów, miejscami urozmaicony wydmami, 

- taras zalewowy wyższy, na wysokości 112 – 121 m.n.p.m. zajmuje największą część 

pradoliny, w rejonie Kośmina wznosi się powyżej 115 m.n.p.m. Jego cechą 

charakterystyczną jest  równinna powierzchnia typowa dla facji powodziowych, 

zbudowany jest on głównie z mad,  

- taras zalewowy niższy na wysokości 111 – 112 m.n.p.m. wykształcony jest jedynie 

wewnątrz największych zakoli, a jego powierzchnia jest silnie modelowana głównie 

przy wezbraniach rzeki, do tarasu tego należą współczesne wyspy i łachy,   

- starorzecza w różnym stadium rozwoju,  w ramach tarasu nadzalewowego niższego 

Wieprza w okolicach wsi Skrudki, równiny torfowe koło miejscowości Cezaryn. 

W dolinie rzeki Wieprz wysokości bezwzględne waha ja się od najniższej  

115,5 m.n.p.m. w rejonie Sędowic do 125 m.n.p.m.  w rejonie Skrudek. 

Rejon jeziora Piskory znajduje się w północno-zachodniej części gminy i można tu 

wyróżnić: 

- jezioro Piskory: położone wśród lasu zbiornik wodny o powierzchni ok. 150 ha i 

głębokości max. 1,8 m. Około 90 % jeziora jest porośnięte roślinnością szuwarową. 

- wydmy: od strony północnej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej  jezioro 

Piskory otaczają wydmy paraboliczne i wały wydmowe o długości ok. 2,5 km. 

Najwyższa wydma nad Piskorami osiąga wysokość 135,8 m.n.p.m. i wznosi się do 

15 m nad poziom lustra wody. Wydmy te porasta bór sosnowy z domieszką świerka 

pospolitego i brzozy brodawkowej, w runie występuje borówka czarna i brusznica.  
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- Stawy Gózd: zespół stawów położonych  na północ od jeziora Piskory obejmuje 

łącznie 80 ha. Część tego kompleksu jest zabagniona i zarośnięta szuwarami a część 

użytkowana jest jako łąki kośne.  

- łąki Bonowskie położone w dolinie cieku Rabik, śródleśna eklawa obejmuje obszar 

ponad 2 km
2
.  

Wysokości bezwzględne w rejonie jez. Piskory wynoszą do 135,8 m.n.p.m. Wysokości 

względne wahają się od kilku metrów w pradolinie Wieprza do około 40 m w strefie 

pogranicza gmin Żyrzyn i Baranów. Najczęściej natomiast zawierają się w przedziale  

20 – 30 m.  

Na terenie gminy Żyrzyn działalność człowieka nie wpłynęła w istotny sposób na 

ukształtowanie powierzchni ziemi. Antropogeniczne formy rzeźby wiążą się z charakterem 

zagospodarowania terenu i przystosowaniem go do potrzeb rolniczych i komunikacyjnych. 

Do głównych antropogenicznych form terenu występujących na obszarze gminy Żyrzyn 

należy zaliczyć: 

a)      wały przeciwpowodziowe i groble, 

b)      wykopy i nasypy komunikacyjne,  

c)      wyrobiska powierzchniowe. 

Wały przeciwpowodziowe występują wyłącznie w dolinie rzeki Wieprz (Strzyżowice 

2,8 km), a groble wokół stawów Gózd oraz przy stawach w Żyrzynie, Kotlinach i Osinach. 

Wykopy i nasypy komunikacyjne związane są ze szlakami komunikacyjnymi Po 

najwyższym nasypie przecinającym dolinę Wieprza na terenie gminy przebiega droga 

krajowa nr 17. 

Stosunkowo często występują wyrobiska pozostawione po „dzikiej” eksploatacji 

piasków i żwirów. 

 

3.3    Budowa geologiczna  

 

Obszar gminy Żyrzyn położony jest w obrębie strefy brzeżnej platformy 

wschodnioeuropejskiej paleozoicznego rowu lubelskiego, wypełnionego utworami karbonu o 

miąższości około 2000 m. Utwory te przykryte są warstwą jurajskich i kredowych skał 

węglanowych o miąższości około 1000 m. Na utworach kredowych zalegają osady 

trzeciorzędowe.  Utwory te występują na całej powierzchni gminy na najwyższych piętrach 

kredy i reprezentowane są przez osady paleocenu, oligocenu, miocenu i pliocenu. Najstarsze z 
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nich to paleoceńskie opoki, gezy i piaski glaukonitowe z fosforytami, pokrywające 

południową część gminy (okolice Borysowa, Bałtowa i Osin). W centralnej części gminy tj. w 

pasie Osiny - Żyrzyn - Jaworow - Kośmin występują piaski oligoceńskie i mioceńskie. 

Najmłodszymi osadami trzeciorzędu są mułki plioceńskie występujące w okolicy Kol. 

Kotliny. 

Na pograniczu trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło ochłodzenie klimatu, które 

spowodowało zmianę deponowanych osadów. Zwiększone opady sprzyjały rozwojowi sieci 

rzecznej i procesom erozyjnym. Transgresja lądolodu południowopolskiego pozostawiła gliny 

zwałowe, które nie zachowały się wskutek intensywnej erozji. Kompleks osadów 

polodowcowych pozostawiło na terenie całej gminy dopiero zlodowacenie środkowopolskie. 

Jest to kompleks osadów akumulacji wodnolodowcowej, zastoiskowej i lodowcowej z 

okresem deglacjacji lądolodu mazowiecko-podlaskiego (drugiego ze stadiałów zlodowacenia 

środkowopolskiego) jest związane uformowanie pradoliny Wieprza jako drogi odpływu wód 

wodnolodowcowych a później rzecznych. Zlodowacenie północnopolskie nie dotarło na teren 

gminy. Natomiast w holocenie nastąpiła akumulacja torfów, namułów torfiastych i mułków 

organicznych.  Utwory czwartorzędu o miąższości 20 – 40 m tworzą: 

 Plejstocen: 

- piaski wodnolodowcowe drobno- i średnioziarniste oraz piaski wodnolodowcowe ze 

żwirami, osady akumulacji wodno-lodowcowej, zastoiskowej i lodowcowej oraz 

gliny zwałowe (na północ od linii Jaworów – Kol. Wilczanka, na wschód od 

przysiółka Tokary), 

- glina zwałowa na południowy wschód od linii Osiny – Bałtów – Żerdź, 

- iły i mułki zastoiskowe o dużym zróżnicowaniu litologicznym i facjalnym okolice 

miejscowości Parafianka, Wilczanka, Bałtów). 

 Holocen: 

- utwory rzeczne i bagienne reprezentowane przez piaski tarasów zalewowych,  torfy, 

grunty organiczne starorzeczy, mady i piaski eoliczne (zachodnia część gminy - 

Łąki Bałtowskie, na północ od Jez. Piskory, na południowy-wschód od          

Borysowa. 
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Zasoby kopalin 

 

Gmina posiada własną bazę surowcową w postaci piasków, surowców ilastych i torfów. 

Na terenie gminy są dwa udokumentowane złoża piasków o znaczeniu lokalnym, nie są 

jednak eksploatowane. Eksploatacja odbywa się w wielu miejscach na terenie gminy na 

„dziko” przez okoliczną ludność na własne potrzeby. Tworzy to duże zagrożenia np. 

negatywnego wpływu na wody podziemne (składowanie śmieci w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych) oarz na gleby i krajobraz.   

 

3.4    Wody powierzchniowe 

 

W regionalizacji hydrograficznej Lubelszczyzny (Michalczyk, Wilgat, 1998) gmina 

Żyrzyn w całości znajduje się w jednym z subregionów Niziny Mazowieckiej o nazwie 

Mazowsze. Subregion ten ma nieco większe zasilanie atmosferyczne niż sąsiadujący z nim 

region Polesia, a mniejsze od sąsiadującego od południa subregionu Wyżyny Lubelskiej z 

Roztoczem o nazwie Płaskowyż Nałęczowski, Równina Bełżycka i Kotlina Chodelska. 

Odznacza się silnym zróżnicowaniem gęstości sieci wód płynących i deficytem wodnym. 

Gmina Żyrzyn prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Wieprz, jedynie niewielki jej 

fragment (około 0,25 km
2
) w skrajnie południowej części należy do zlewni Kurówki – ryc. nr 

3.1.  
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Ryc. nr 3.1. Wody powierzchniowe 

 

 

 

 

Największą rzeką płynącą na terenie gminy Żyrzyn jest rzeka Wieprz, stanowiąca 

naturalną północną i północno-zachodnią granicę gminy (na długości 17,5 km). Średni spadek 

Wieprza wynosi 0,243 m/km. Średni wieloletni przepływ Wieprza na wysokości Kośmina 

wynosi 37,0 m
3
/s, co odpowiada wskaźnikowi odpływu 114,3 mm. Największe przepływy 

wód w rzece Wieprz są związane z wezbraniami wiosennymi (21 marzec – 24 maj). 

Wody Wieprza są tak silnie zanieczyszczone, że zakwalifikowano je do grupy n.o.n. 

(zanieczyszczenia pochodzą z ładunków niesionych z górnego biegu rzeki – poza gminą). 

Drugim co do wielkości ciekiem w gminie jest Duży Pioter, biorący swój początek w 

rejonie Bronisławki w gminie Kurów,  a kończący swój bieg ok. 0,9 km na północny-wschód 

od Jez. Piskory. Prowadzi okresowo (wiosną i jesienią) minimalne ilości wody zasilając po 
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drodze śródleśny zbiornik wodny „Kotliny” i stawy w Żyrzynie. Pozostałe cieki stanowią 

rowy melioracyjne.  

Na wschodnim skraju kompleksu leśnego „Zagórki” rozdziela się na dwie odnogi, z 

których północna, płynąc krótkim odcinkiem wzdłuż północnego brzegu jeziora Piskory 

zasila stawy Gózd, a południowa, po przepłynięciu jez. Piskory uchodzi w bliskiej odległości 

od zbiornika do Rabika. 

Za ciek okresowy należy uznać Rabik, płynacy Łąkami: Bałtowskimi, Sołdaje i 

Bonowskimi, uchodzący do Wieprza już na terenie gminy Puławy powyżej Niebrzegowa. 

Ciekiem podobnym jest potok Granica uchodzacy do Wieprza koło wsi Pogonów oraz potok 

bezimienny płynący spod Kol. Kośmin i wpadający do Wieprza. 

Poza doliną Wieprza, gdzie znajdują się starorzecza (6 starorzeczy posiada 

powierzchnię powyżej 1 ha) wszystkie pozostałe zbiorniki wodne są pochodzenia 

antropogenicznego. Największe zbiorniki stanowią: jezioro Piskory (150 ha), stawy rybne w 

Żyrzynie (20 ha).  Mniejsze to stawy rybne w Kotlinach, Osinach, Skrudkach i Parafiance.  

Na szczególna uwagę zasługuje jezioro Piskory. Jest to pradawne zalewisko, powstałe 

wskutek tamowania wałem wydmowym spływu wód w kierunku Wieprza od strony Żyrzyna, 

Żerdzi i Bałtowa. W połowie XIX w. w miejscu silnie zarośniętego zalewiska utworzono staw 

rybny o powierzchni powyżej 100 ha, który funkcjonował do II wojny światowej. Osuszony 

niemal całkowicie zanikł, ale wskutek podjętej w 1993 r. renaturalizacji, zbiornik został 

odtworzony (obecnie powierzchnia lustra wody sięga 150 ha), a w 1998 r. wraz z otoczeniem 

uzyskał status rezerwatu przyrody. 

 

Jakość wód powierzchniowych 

 

Badania wód na terenie województwa lubelskiego prowadzone są przez laboratorium 

WIOŚ w Lublinie 12 razy w roku. Na terenie gminy nie prowadzi się badań czystości wód 

powierzchniowych. Najbliżej gminy położonymi punktami badawczymi są, znajdujące się w 

sieci monitoringu regionalnego, ppk Dęblin i ppk Sarny, w których jest prowadzony 

monitoring wód Wieprza. 

Wody powierzchniowe na terenie gminy Żyrzyn charakteryzują się niską jakością 

dotyczy to głównie rzeki Wieprz. Pozostałe cieki Duży Pioter i Rabik na terenie gminy nie są 

badane.  

Do końca 2002 r. ocena stanu czystości wód śródlądowych dokonywana była na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 
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listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 

ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Kryterium porównawczym były dopuszczalne 

stężenia poszczególnych zanieczyszczeń dla danej klasy. Zgodnie z tym rozporządzeniem: 

 I klasa – oznacza wody nadające się do : zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 

zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia, bytowania w 

warunkach naturalnych ryb łososiowatych, 

 II klasa –  oznacza wody nadające się do: bytowania w warunkach naturalnych ryb 

innych niż łososiowate, hodowli zwierząt gospodarskich, celów rekreacyjnych, 

uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk, 

 III klasa – oznacza wody nadające się do: zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady 

wymagające wody o jakości wody do picia, nawadniania terenów rolniczych, 

wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod osłonami z 

innych materiałów. 

Wg aktualnego stanu prawnego obowiązują następujące Rozporządzenia Ministra 

Środowiska dotyczące jakości wód: 

- z dnia 27 listopada 2002 r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia, 

- z dnia 4 października 2002 r., w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 

wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, 

- z dnia 16 października 2002 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać 

woda w kąpieliskach, 

- z dnia 23 grudnia 2002 r., w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, ustala trzy kategorie jakości wody w zależności od wartości granicznych 

wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane 

standardowym procesom uzdatniania w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 

 Kategoria A1 – woda wymagające prostego uzdatniania fizycznego (filtracji i 

dezynfekcji), 

 Kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego 

(utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji), 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

46 

 Kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i 

chemicznego (utlenienia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu 

aktywnym i dezynfekcji). 

Wody powierzchniowe na terenie gminy Żyrzyn (badane wg rozporządzenia MOŚZNiL 

z 5 listopada 1991 r.) charakteryzują się niską jakością dotyczy to  rzeki Wieprz. Główne 

wskaźniki przekraczające dopuszczalne normy to: fosfor ogólny i chlorofil „a” przesądzający 

o dyskwalifikacji rzeki na całej jej długości. O wiele korzystniej przedstawia się stan 

czystości Wieprza w ocenie względem większości parametrów zanieczyszczenia. Wskaźniki: 

chlor, siarczany, azot amonowy i azot azotanowy  - I klasa czystości, azotyny, BZT5, CHZTCr, 

utlenialność  - II klasa czystości, zawiesina i miano coli - III klasa czystości (dane z „Raportu 

o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku”. 

Główne przyczyny wpływające na jakość wód powierzchniowych w gminie Żyrzyn to: 

- słaby stopień skanalizowania gminy, 

- zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości 

płynnych (szamb), 

- dzikie, nie izolowane wysypiska śmieci,  

- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, wylewanie zawartości szamb na 

pola, do rowów  melioracyjnych, do rzek, 

- zanieczyszczenie cieków wodnych głównie  Wieprza poza obszarem gminy. 

Poprawa stanu wód Wieprza jest możliwa jedynie w wyniku współpracy co najmniej 

regionalnej (międzygminnej) z uwzględnieniem  górnej i środkowej części zlewni Wieprza. 

Poprawa stanu czystości innych poza Wieprzem, przepływających przez gminę rzek, zależy 

przede wszystkim od szybszego rozwoju kanalizacji sanitarnej w gminie. 

 

Zagrożenia powodziowe 

 

Największe zagrożenia powodziowe na terenie gminy Żyrzyn występują w jej północnej 

części. Jest to dolina rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Strzyżowice i Skrudki. Obszary 

te chronione są wałami przeciwpowodziowymi. W obszarach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi należy wprowadzić: 

- zakaz lokalizacji zabudowy, 

- zakaz składowania odpadów oraz środków mogących zanieczyścić środowisko w 

przypadku wystąpienia powodzi. 
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Na pozostałym obszarze gminy zagrożenia przeciwpowodziowe nie występują. 

 

3.5    Wody podziemne 

 

Obszar gminy należy do lubelsko-radomskiego regionu hydrogeologicznego. Część 

skrajnie zachodnia (rejon jeziora Piskory) znajduje się w obszarze podregionu radomskiego, 

w którym pod przepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi utworami powierzchniowymi 

występują trzy poziomy wodonośne: 

- czwartorzędowy - w piaskach i żwirach, 

- trzeciorzędowy - w opokach, wapieniach, marglach i gezach, 

- kredowy - w opokach i marglach. 

Pozostała część gminy należy do podregionu lubelskiego, w którym pod słabo 

przepuszczalnymi utworami powierzchniowymi, głównym piętrem wodonośnym jest poziom 

kredowy. 

Wody czwartorzędowe tworzą pierwszy poziom wodonośny. Występują w pradolinie 

Wieprza oraz w dolinach jego dopływów: Dużego Piotra i Rabika. Są to wody 

przypowierzchniowe, bądź gruntowe, zasilane bezpośrednio w procesie infiltracji wód 

opadowych. Charakteryzują się swobodnym zwierciadłem wody, podlegającym w ciągu roku 

wahaniom w zależności od wielkości opadów. W dolinie rzeki Wieprz poziom wodonośny 

tworzą piaski rzeczne poziom  zasilany jest wodami tej rzeki. Na wysoczyźnie występują w 

utworach wodnolodowcowych,  poziom ma charakter zawieszony. Poziom ten występuje na 

głębokości od kilku do kilkunastu metrów zwykle pod ciśnieniem. Wody czwartorzędowe 

mają duże znaczenia dla zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkańców gminy – główny 

poziom czerpalny dla studni chłopskich. Ze względu na dużą zmienność litologiczną utworów 

czwartorzędowych zwierciadło wód podziemnych występuje na różnej głębokości. Najpłycej 

wody te występują w dolinie Wieprza (0 – 2 m) natomiast najgłębiej na głębokich piaskach 

dawnego tarasu Pradoliny Wieprza (5 – 10 m). Wody te ujmowane przez wodociąg wiejski w 

Żerdzi. 

Wody poziomu trzeciorzędowego  o zwierciadle napiętym, maja charakter szczelinowy. 

W pradolinie Wieprza mają kontakt z piaszczystymi osadami czwartorzędowymi, które 

pośrednio zasilają. Wody tego poziomu ujmowane są tylko przez studnię Ośrodka Zdrowia w 

Żyrzynie. Pozostałe ujęcia wody na terenie gminy ujmują poziom górnokredowy. 
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Wody głównego użytkowego piętra wodonośnego tj. kredy górnej zalegają na 

znacznych głębokościach, mają charakter wód szczelinowych występujących pod znacznym 

ciśnieniem. Kredowe piętro wodonośne dostarczające wody dobrej jakości do wodociągów 

wiejskich ujmowane jest przez studnie wiercone. 

Gmina Żyrzyn niemal w całości znajduje się w obszarze głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 (Lublin), współtworzącego wraz z GZWP nr 407 (Chełm – Zamość) 

rozległy zbiornik wód kredowych o nazwie Niecka Lubelska. Północną granicę zbiornika 

tworzy dolina Wieprza, która oddziela GZWP nr 406 od zbiornika wód trzeciorzędowych o 

nazwie Niecka Mazowiecka. 

Wielkość tj. odnawialność zasobów wód podziemnych w obszarze gminy ocenia się na 

około 200 m
3
/d/km

2
, z tym że odnawialność poszczególnych systemów wodonośnych jest 

dość zróżnicowana. Odnawialność poziomu czwartorzędowego sięga 200 m
3
/d/km

2
 (rośnie ku 

dolinie Wisły, wyraźnie przekraczając w jej strefie te wartość), trzeciorzędowego ok. -  

100 m
3
/d/km

2
 (rośnie ku północnemu-wschodowi), zaś kredowego 50 - 100 m

3
/d/km

2
, z 

tendencją rosnącą w kierunku południowym. 

Wody podziemne na terenie gminy stanowią główne źródło zaopatrzenia ludności w 

wodę. W skład wodociągów gminnych wchodzi 7 stacji  i 64,3 km sieci wodociągowej. 

Ujęcia wodne znajdują się w miejscowościach: Bałtów (ujęcie Bałtów–Borysów), Kotliny, 

Osiny, Parafianka, Wola Osińska, Żerdź, Żyrzyn. Ujęcia wody Szkoły Podstawowej w Żerdzi, 

Ośrodka Zdrowia w Żyrzynie są nieczynne. Z innych użytkowników z własnego ujęcia 

korzysta jedynie gorzelnia w Żyrzynie. 

 

Jakość wód podziemnych 

 

Do oceny jakości wód podziemnych na obszarze gminy Żyrzyn przeanalizowano  

archiwalne analizy fizyko–chemiczne wody pochodzące z okresu budowy poszczególnych 

studni.  

Z analiz wynika, że wody czwartorzędowe są to wody słodkie bez zapachu, jedynie w 

sąsiedztwie łąk i torfowisk pojawia się zapach roślinny lub siarkowodoru, o średniej 

twardości, słabo zasadowe i zasadowe, o niskiej mineralizacji. Zawartości żelaza przekraczają 

normy dla wód pitnych. Ilości chlorków, siarczanów, azotanów, azotynów i amoniaku nie 

przekraczają dopuszczalnych stężeń.  

Wody poziomu kredowego charakteryzują się na ogół dobrą jakością, są to wody 

wodoroweglanowo–wapniowe, bezbarwne, bez zapachu o odczynie słabo zasadowym, 
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średnio twarde i twarde o niskiej mineralizacji. W wodach kredowych występują niewielkie 

ilości chlorków, siarczanów od kilku do kilkunastu mg/dcm
3
. Zawartości amoniaku, azotanów 

i azotynów nie przekraczają dopuszczalnych stężeń dla wód pitnych. Wody trzeciorzędowe 

posiadają podobny chemizm jak wody kredowe. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ujmowane przez studnie wiercone wody 

podziemne na terenie gminy Żyrzyn są dobrej jakości. Jedynie ze względu na podwyższoną 

zawartość żelaza wymagają prostego uzdatniania. 

 

3.6    Gleby 

 

Gleba jest to biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, 

zmieniona pod wpływem czynników glebotwórczych, klimatu, roślinności, zwierząt i wody, 

kształtująca się w zależności od rzeźby terenu i charakteru podłoża mineralnego. Obecnie w 

coraz większym stopniu gleba przekształcana jest przez działalność człowieka podlegając 

również degradacji. Degradacja ta polega na modyfikacji jej fizycznych, chemicznych i 

biologicznych właściwości pogarszające biologiczną aktywność środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem produkcji środków żywności warunków ekologiczno – sanitarnych i 

estetycznych walorów krajobrazu. Niewłaściwie prowadzone zabiegi agrotechniczne i 

nadmierny rozwój sieć dróg rolniczych w warunkach rozdrobnienia gruntów, powodują erozję 

gleb w miejscach o większym nachyleniu, której efekty w postaci wąwozów drogowych 

dostrzec można na wierzchowinach. Negatywne skutki wywołuje również chemizacja 

rolnictwa i przeznaczanie użytków rolnych i leśnych na inne cele, co powoduje jałowienie 

gleby. 

Na terenie gminy Żyrzyn degradacja gleb spowodowana jest głównie przez : 

 oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych ze źródeł przemysłowych i motoryzacji, 

 rolnicze użytkowanie, 

 działalność górniczą płytkich kopalń kruszyw, 

 „dzikie” składowanie odpadów (zanieczyszczanie gleb i wód gruntowych powstaje 

zwykle w miejscach dzikich wysypisk śmieci, najczęściej tworzonych w strefach 

brzegowych lasów), 

 stosowanie nieodpowiednich dawek chemicznych środków produkcji rolnej, 

 nadmierne przesuszenie lub zabagnienie. 
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W warunkach gminy Żyrzyn zachodzą naturalne procesy powodujące zakwaszenie 

gleb. Przewaga opadów nad parowaniem i związany z tym proces infiltracji wód prowadzi do 

stałego wypłukiwania składników zasadowych (Ca, Mg, K, Na) z gleby. Procesy te 

wspomagane są kwasami organicznymi powstałymi z rozkładu materii organicznej 

rozpuszczonym w wodzie CO2 oraz kwaśnymi wydzielinami roślin i mikroorganizmów 

glebowych. Na glebach użytkowanych rolniczo duże ilości pierwiastków zasadowych 

wynoszone są z plonami. Również gazowe zanieczyszczenie powietrza przez SO2, NOx, HF i 

stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych i potasowych. Przy założeniu 

średniorocznego opadu SO2 w ilości 100 kg/ha daje średnio 150 kg H2SO4 na jeden ha. 

Duży wpływ na odczyn gleb wywiera nawożenie azotowe oraz nawożenie potasem.  

Zmiany w ilości i proporcjach pomiędzy składnikami w glebie są wynikiem 

stosowania nawożenia mineralnego, wynoszenia makro i mikroelementów z plonami bez ich 

uzupełniania w postaci nawożenia, wymywania pierwiastków do głębszych warstw gleby oraz 

do wód gruntowych, a także sorpcji zanieczyszczeń z powietrza i wód. W leśnictwie i 

gospodarce naturalnej obieg składników mineralnych jest mniej lub bardziej zamknięty. 

Składniki pobrane z gleby wracają do niej w postaci ściółki leśnej obornika lub resztek 

pożniwnych. Współczesna gospodarka rolna oparta na chemizacji i mechanizacji oraz 

przemysłowych formach produkcji zwierzęcej, niweczy w dużym stopniu obieg składników 

glebowych. Typowym przykładem jest obieg magnezu i mikroelementów w paszach i 

żywności. Niska jego zawartość może mieć przyczyny zarówno naturalne jak i może być 

powodowana antagonistycznym oddziaływaniem innych kationów zwłaszcza potasu i wapnia. 

Z niską zawartością magnezu spotykamy się na glebach lekkich i zakwaszonych. Niedobory 

magnezu całkowicie łagodzi lub usuwa umiarkowane wapnowanie. 

Powierzchnia gminy wynosi 12 873 ha. Gmina Żyrzyn znajduje się obrębie lubartowsko 

-kockiego regionu glebowego, który odznacza się dominacją, jako skał glebowych, utworów 

plejstoceńskich. Jedynie w części północnej i północno-zachodniej występują gleby utworów 

holoceńskich, o dużej zawartości próchnicy – mady w dolinie Wieprza na północny-wschód i 

południe od Jez. Piskory – gleby mułkowo-bagienne. Poza dolinami i obrzeżami mady 

występują w Kośminie, Strzyżowicach, Wilczance, Skrudkach i Parafiance. Na pozostałym 

obszarze dominujący jest udział gleb bielicowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych 

a tylko pod lasami – z piasków luźnych. W okolicy Parafianki wykształciły się gleby 

bielicowe z glin zwałowych i piasków naglinowych. 

Na obszarze prawie całej gminy przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i 

kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. 
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Zdecydowana większość gleb (96,1 %) nie jest zagrożona erozją. 

Uwzględniając bonitację gleb na gruntach ornych dominują gleby klasy IVa – 1573 ha i 

IIIb – 1280 ha. Największy kompleks gleb III klasy występuje w południowej części gminy 

(wieś Osiny) oraz północnej i północno-wschodniej części. 

 

Tabela nr 3.1. Jakość gleb na terenie gminy Żyrzyn 

Klasa bonitacyjna 

(grunty orne) 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

% - 0,3 5,7 23 28,3 17,2 16 9 

Klasa bonitacyjna 

(użytki zielone) 

II III IV V VI sady inne 

%  8,9 51,8 23,3 14,5 0,9 0,3 

Źródło: dane z U. G. w Żyrzynie 

 

W rozbiciu na kompleksy gruntów ornych teren gminy wygląda następująco: 

 

Tabela nr 3.2. Kompleksy gruntów ornych na terenie gminy Żyrzyn 

Kompleks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% - 5 0,5 32,2 21 15,4 9,8 9,6 6,4 

Źródło: dane z U. G.  w Żyrzynie 

 

Reasumując największe aerały 4384 ha co stanowi 78,4 % areału gruntów rolnych 

zajmują gleby kompleksu żytnio-ziemniaczanego. Największa powierzchnię zajmują gleby w 

kompleksie żytnim bardzo dobrym (32,5 %) oraz żytnim dobrym  (20,7 %). Gleby 

kompleksów pszennych zajmują łącznie powierzchnię 337 ha, co stanowi tylko 6,0 % areału 

gruntów ornych. Gleby w kompleksach zbożowo-pastewnych występują na powierzchni 880 

ha, co stanowi 15,7 % areału. 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej gleb wynosi 66,2 pkt (dane IUNG Puławy 1994 r.). 

Wskaźnik ten dla byłego woj. lubelskiego wynosił 77,8 pkt, a więc jakość gruntów ornych na 

terenie gminy jest znacznie gorsza niż przeciętna w byłym woj. lubelskim. 

Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleby maja bezpośredni wpływ na skład 

chemiczny produktów roślinnych. Ich oddziaływanie rozciąga się na cały łańcuch troficzny. 

Dlatego monitorowanie określonych parametrów gleb przyczynia się do stosowania 

racjonalnych zasad gospodarowania ziemią, które zapobiegają negatywnemu oddziaływaniu 

na całe środowisko przyrodnicze. 
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Czynnikiem decydującym o procesach zachodzących w glebie oraz oddziaływaniu na 

rośliny jest jej odczyn. Odczyn gleby decyduje również o potencjale plonowania. Zbyt niski 

odczyn przyczynia się do ograniczania dostępności składników mineralnych poprzez ich 

uwstecznianie w glebie oraz poprzez ich wymywanie do wód gruntowych. Jest więc 

przyczyną zanieczyszczania wód oraz zubożania gleby w niezbędne składniki. 

Stałe monitorowanie gleb użytków rolnych prowadzi Stacja Chemiczno-Rolnicza 

w Lublinie. Zakres monitoringu obejmuje przede wszystkim określanie odczynu gleby, 

zasobności w podstawowe składniki mineralne i wydawanie zaleceń w zakresie zapobiegania 

procesom chemicznej degradacji gleb. 

Najnowsze badania odczynu i zasobności gleb wskazują, że na terenie województwa 

lubelskiego większość gleb jest zaliczanych do kwaśnych i bardzo kwaśnych. Uzyskane 

wyniki wskazują na znaczące potrzeby w zakresie wapnowania gleb. Gleby lubelszczyzny 

charakteryzują się w znacznej mierze niedostateczną zawartością fosforu przyswajalnego. 

Jednakże najbardziej deficytowym składnikiem na lubelszczyźnie jest aktualnie potas.  

Monitoring gleb prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska ma na 

celu obserwowanie zmian jakości gleb pod wpływem czynników antropopresji. Na obszarze 

województwa lubelskiego jest prowadzony monitoring w sieci krajowej Instytutu Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz sieć regionalna prowadzona przez WIOŚ w 

Lublinie. Na terenie gminy Żyrzyn nie ma prowadzonego monitoringu gleb, najbliższy punkt 

zlokalizowano w miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.  

W skład monitoringu gleb wchodzi  ocena zawartości metali ciężkich. Kryteria oceny 

wyróżniają 5 stopni zanieczyszczenia oraz stopień „0” oznaczający naturalną zawartość 

danych pierwiastków: 

 Stopień 0 – oznacza gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali 

śladowych, 

 Stopień I – gleby o podwyższonej zawartości metali, 

 Stopień II – gleby słabo zanieczyszczone, 

 Stopień III – gleby średniozanieczyszczone, 

 Stopień IV i V – gleby silnie zanieczyszczone i bardzo silnie zanieczyszczone. 

Podczas badań stwierdzono, że we wszystkich punktach badawczych w województwie 

lubelskim, zawartość cynku, ołowiu, miedzi, niklu określono na poziomie wartości 

naturalnych, najczęściej spotykanych w glebie. Jedynie w przypadku kadmu badania 
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wykazały że w 20 % punktów kontrolnych wystąpiły podwyższone zawartości mieszczące się 

w zakresie I stopnia zanieczyszczenia. 

Wyniki badań prowadzone w najbliższym dla gminy Żyrzyn punkcie, w miejscowości 

Skowieszyn w gminie Końskowola przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 3.3. Zawartość pierwiastków (substancji) w warstwie ornej 0-20 cm  

 

Rok badań Odczyn gleby Pierwiastek / substancja 

Zn 

mg/kg 

Pb 

mg/kg 

Cu 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Ni 

mg/kg 

S-SO4 

mg/100 g 

WWA 

ug/kg 

1995 7,1 24,5 8,0 7,0 0,15
 

10,0 1,63 322*
 

2000 7,5 22,5 9,7 5,8 0,20
 

7,4 1,63 232* 
 

* oznacza I stopień zanieczyszczenia gleby w punkcie kontrolnym 

 

     Źródło : Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 r. 

 
Analizując uzyskane wyniki, żaden z parametrów nie został przekroczony odpowiada to 

O – stopniowi zanieczyszczenia, tylko zawartość WWA jest stopień 1 – zawartość 

podwyższona 

 

3.7    Powietrze atmosferyczne 

 

Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady ochrony powietrza jest Ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póź. zm.) i 

rozporządzenia wykonawcze: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, 

poz. 1003). 
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Podstawowym dokumentem określającym normy jakości powietrza w krajach Unii 

Europejskiej jest Dyrektywa 96/62/EC z dnia 27 września 1996r, tzw. dyrektywa ramowa. 

Zgodnie z jej zapisem zanieczyszczeniami należącymi do priorytetowych należą: dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM 10, ołów, benzen, tlenek węgla oraz ozon. 

Pozostałe substancje zanieczyszczające to: 

 gazy, w tym: dwutlenek węgla, tlenki azotu, tlenek węgla, amoniak, 

 pyły, w tym: pyły ze spalania paliw stałych, pyły metalurgiczne oraz z produkcji 

nawozów i cementu, 

 aerozole. 

Dwutlenek siarki: gaz ten powstaje głównie w wyniku spalania siarki organicznej. Jest gazem 

bardzo toksycznym, działającym szkodliwie już przy niskich stężeniach. U ludzi wywołuje 

wzrost schorzeń układu oddechowego, u roślin przy długotrwałych stężeniach rzędu 100 

μg/m
3
, wywołuje zahamowanie produkcji chlorofilu, co prowadzi do odbarwienia liści, 

nekrozy i ich przedwczesnego opadania. 

Dwutlenek azotu: ok. 60% emisji tlenków azotu stanowi emisja ze źródeł antropogenicznych: 

spalanie paliw kopalnych i ich pochodnych oraz biomasy. Około połowy antropogenicznej 

emisji NOx pochodzi z transportu, a ok. 25% z elektrowni i innych obiektów produkujących 

energię elektryczną i cieplną. Znacznie mniejsze emisje pochodzą z przemysłu. Dwutlenek 

azotu tworzy z wodą kwas azotowy, który należy do najsilniejszych kwasów mineralnych. 

NO2 działa drażniąco na płuca, górne drogi oddechowe i oczy. 

Pył zawieszony: podstawowe źródła powstawania pyłów to: 

 procesy energetycznego spalania paliw (pozostają niepalne składniki mineralne), 

 produkcja nawozów i cementu, 

 produkcja materiałów budowlanych, 

 procesy metalurgiczne, 

 transport, 

 składowanie materiałów sypkich. 

O stopniu szkodliwości pyłów decyduje ich stężenie w atmosferze, skład 

granulometryczny i chemiczny. Do szczególnie szkodliwych należą pyły zwierające związki 

arsenu, ołowiu, cynku, manganu, kadmu, miedzi i rtęci. Pyły pochłaniają i rozpraszają 

znaczne części promieni ultrafioletowych, co stwarza warunki sprzyjające przetrwaniu flory 

bakteryjnej w powietrzu i hamuje rozwój roślinności. 

Formaldehyd: bezbarwny gaz o silnie duszącej woni. Powstaje w wyniku reakcji 

fotochemicznych w atmosferze, w niewielkich ilościach wytwarzany jest przez rośliny, 
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jednak głównym jego źródłem są spaliny samochodowe. Już przy niskich stężeniach 

powoduje podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. 

Amoniak: bezbarwny gaz o ostrym zapachu, stanowi uboczny produkt odgazowania węgla 

kamiennego. Działa drażniąco na płuca i górne drogi oddechowe. 

Tlenek węgla: powstaje w wyniku niezupełnego spalania substancji zawierających węgiel 

przy jednoczesnym braku dostępu powietrza. Jest gazem bardzo toksycznym. Po dostaniu się 

do krwi tworzy methemoglobinę, prowadząc do niedotlenienia organizmu. 

Dwutlenek węgla: jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Powoduje ubytek tlenu 

w powietrzu, wpływa na zmianę jego składu i powoduje podwyższenie temperatury 

powierzchni ziemi (pochłania długie fale promieniowania cieplnego). 

Podstawowym elementem charakteryzującym zanieczyszczenie powietrza jest jego 

stężenie, tj. ilość zanieczyszczenia przypadająca na jednostkę objętości powietrza. 

Parametrem charakterystycznym dla zanieczyszczeń pyłowych jest opad pyłu, czyli ilość pyłu 

padającego na jednostkę powierzchni ziemi w jednostce czasu. 

Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (imisja) uwarunkowane jest wielkością emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz parametrami ich wprowadzania i rozprzestrzeniania się w 

atmosferze, po ich wylocie ze źródła emisji. 

Stan czystości powietrza atmosferycznego zależy od dwóch rodzajów źródeł 

zanieczyszczeń: 

- emisji z zakładów przemysłowych i energetycznych, w tym zlokalizowanych poza 

obszarem gminy, 

- tzw. niskiej emisji czyli emisji lokalnej z palenisk domowych, małych kotłowni oraz 

pochodzących z transportu samochodowego. 

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa lubelskiego 

prowadzone są przez Wojewódzką Stacje Sanitarno–Epidemiologiczną w Lublinie i 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Z „Raportu o stanie środowiska 

województwa lubelskiego za rok 2002” wynika że na obszarze gminy Żyrzyn nie prowadzono 

takich pomiarów.  

Najbliżej obszaru gminy Żyrzyn badania prowadzone były w  punktach pomiarowych 

zlokalizowanych w   Końskowoli i Puławach. Wyniki badań przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela nr 3.4. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza 

Substancja Punkt pomiarowy 1998 1999 2000 2001 2002 

SO2(μg/m
3
) Końskowola, ul. Lubelska 5,9 6,9 6,9 - - 

Puławy, ul. Lubelska 4,2 4,4 4,3 3,5 3,5 

NO2(μg/m
3
) Końskowola, ul. Lubelska 30,2 28,4 20,5 - - 

Puławy, ul. Lubelska 21,3 22,2 24,7 20,2 22,4 

Pył zawieszony 

(μg/m
3
) 

Końskowola, ul. Lubelska - - - - - 

Puławy, ul. Lubelska 10,8 10,9 11,7 11,7 13,2 

  

Wyniki badań nad poziomem zanieczyszczenia powietrza wskazują na znaczna 

poprawę sytuacji w porównaniu z okresem lat 90-tych (dane monitoringu wojewódzkiego) 

poprawa ta nastąpiła głownie w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–

gazowych przez Zakłady Azotowe „Puławy” jak i realizacji inwestycji mających na celu 

ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę nośników energii. 

 

Emisja przemysłowa 

 

Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego mają 

Zakłady Azotowe „ Puławy” zlokalizowane w Puławach w odległości ok. 5 km od zachodniej 

granicy gminy Żyrzyn. Ilości wprowadzonych przez nie do powietrza zanieczyszczeń w  

2002 r. są następujące: 

- Pyły - 1 578,37 Mg, 

- Gazy - 1 409 260,27 Mg, 

-  w tym CO2 - 1 395 363,53 Mg, 

- ogółem - 1 410 838,64 Mg. 

W Zakładach Azotowych „Puławy” emisja do powietrza w 2002 roku wzrosła w 

porównaniu do wielkości w 2001 roku o 17,88 %, nastąpił wzrost emisji gazów o 17,67 % 

(dwutlenku węgla o 17,60 %). Emisja pyłów uległa zmniejszeniu o 1,84 %. 

 

Emisja niska 

  

Poza emisja przemysłową znaczący wpływ na stan czystości powietrza ma emisja niska, 

która obejmuje emisje ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie 
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paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji 

jest trudna do określenia. Szacuje się że na terenach  wiejskich wynosi ona do kilku procent.  

Wielkość emisji niskiej pozostaje w pewnej relacji do stopnia zgazyfikowania danego terenu.  

Zaopatrzenie w gaz gminy Żyrzyn opiera się o gazociąg wysokiego ciśnienia Wronów–

Gończyce (Ø 500 mm, ciśnienie 64 Mpa), przebiegający z południa na północ równolegle do 

szosy Lublin–Warszawa. Na terenie gminy Żyrzyn 42,1 % budynków mieszkalnych 

wyposażonych jest w gaz z sieci. 

Wpływ na stan czystości powietrza wywierają również zanieczyszczenia pochodzące ze 

środków transportu, których przyczyną jest zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura 

ich eksploatacji także duże nasilenie ruchu pojazdów przy głównych szlakach 

komunikacyjnych biegnących przez teren gminy.  

W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się 

zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory 

(szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m. in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone w ramach sieci monitoringu 

regionalnego obejmowały pomiary średnio dobowych stężeń zanieczyszczeń podstawowych:  

dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz pyłu. Stężenia dwutlenku siarki i azotu z roku 2002  

kształtują się na poziomie wyników uzyskanych w 2001 r. Należy dodać ponadto, że w 2002 

roku wzrosła ilość pyłu zawieszonego. 

Wyniki tych badań z lat 2001 – 2002 powietrza atmosferycznego w punktach 

pomiarowych (Końskowola, Puławy) zlokalizowanych najbliżej obszaru gminy Żyrzyn 

wskazują na stosunkowo dobrą jego jakość. W zakresie podstawowych zanieczyszczeń 

gazowych: dwutlenku siarki i związków azotu nie stwierdza się przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. Głównie jest to efekt modernizacji procesów technologicznych w ZA 

„Puławy”.  

Rozprzestrzenieniu się toksycznych składników spalin emitowanych przez pojazdy 

samochodowe przeciwdziałać będą pasy zieleni izolacyjnej. 

 

3.8    Hałas 

 

Podstawowym aktem prawnym w krajach UE w zakresie klimatu akustycznego jest 

Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem 

w środowisku. Głównym celem Dyrektywy jest ustalenie stopnia narażenia na hałas 
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środowiskowy przez sporządzenie mapy hałasu przy zastosowaniu wspólnych dla państw 

członkowskich metod oceny. 

W Polsce podstawę prawną do oceny hałasu w środowisku stanowi Rozporządzenie 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). Zgodnie z 

w/w Rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest ściśle powiązany z 

funkcja urbanistyczna danego terenu i zróżnicowany do poszczególnych grup źródeł hałasu. 

Stan środowiska uwzględniający zespół zjawisk akustycznych określany jest mianem 

klimatu akustycznego. Podstawowym wskaźnikiem oceny poziomu hałasu w środowisku jest 

równoważny poziom hałasu A(LAeq) będący poziomem uśrednionym w funkcji czasu. 
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Tabela nr 3.5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne źródła hałasu, z wyłączeniem powodowanego przez starty, 

lądowania i przeloty statków powietrznych. 

 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem 

dźwięku A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
* 

Pozostałe obiekty/grupy źródeł hałasu 

Pora dnia – 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 godz. 

Pora nocy – 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 godz. 

Pora dnia – 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej 

korzystnym godz. 

dnia 

Pora nocy – 

przedział czasu 

odniesienia równy 

1 najmniej 

korzystnej godz. 

nocy 

1. 

a. Obszary A ochrony 

uzdrowiskowej 

b. Tereny szpitali poza 

miastem 

50 40 40 35 

2. 

a. Tereny wypoczynkowo-

rekreacyjne poza miastem 

b. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

c. Tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży 

d. Tereny domów opieki 

e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

rzemieślniczymi 

c. Tereny zabudowy 

zagrodowej 

60 50 50 40 

4. 

a. Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców ze zwartą 

zabudową mieszkaniową i 

koncentracją obiektów 

administracyjnych, 

handlowych i usługowych. 

65 55 55 45 

* - wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych  

          poza pasem drogowym. 

źródło: Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). 
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Tabela nr 3.6. Wartości progowe poziomów hałasu, z wyłączeniem powodowanego przez 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 8,  

poz. 81) 

 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Progowy poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
* 

Pozostałe obiekty / grupy źródeł hałasu 

Pora dnia – 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 godz. 

Pora nocy – 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 godz. 

Pora dnia (przedział 

czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godz. dnia, 

kolejno po sobie 

następującym) 

Pora nocy 

(przedział czasu 

odniesienia równy 

1 najmniej 

korzystnej godz. 

nocy) 

1. 
Obszary A ochrony 

uzdrowiskowej 
60 50 50 45 

2. 

Tereny wypoczynkowo-

rekreacyjne poza 

miastem 

60 50 - - 

3. 

a. Tereny zabudowy 

związanej ze stałym 

lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i 

młodzieży 

b. Tereny zabudowy 

szpitalnej i domów 

opieki społecznej 

65 60 60 50 

4. 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
75 67 67 57 

 
Tabela nr 3.7. Subiektywna skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

 
Mała uciążliwość LAeq < 52dB 

Średnia uciążliwość 52dB < LAeq ≤ 62dB 

Duża uciążliwość 63dB ≤ LAeq ≤ 70dB 

Bardzo duża uciążliwość LAeq > 70dB 

 
Tabela nr 3.8. Komfort akustyczny i zagrożenie hałasem 

 

Opis warunków 
LAeq [dB] 

Pora dzienna Pora nocna 

Pełny komfort akustyczny < 50 < 40 

Przeciętne warunki akustyczne 50 - 60 40 - 50 

Przeciętne zagrożenie hałasem 60 - 70 50 - 60 

Wysokie zagrożenie > 70 > 60 

 

LAeq - Poziom równoważny stosowany do oceny zagrożenia środowiska hałasem, będący 

poziomem uśrednionym w czasie, skorygowany według krzywej korekcyjnej A 

 

Głównymi źródłami hałasu są przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja,  

z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost 

mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany z przewozem towarów, z koniecznością 

do dojazdu do pracy, jak również z turystyką, jest obecnie dominującym źródłem hałasu. 
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Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest 

z przebiegiem tras komunikacyjnych.  

Przez gminę Żyrzyn (miejscowość Żyrzyn) przebiega droga krajowa nr 17 Warszawa– 

Lublin–Zamość–Hrebenne (granica państwa) – ryc. nr 3.2.  

 

Ryc. nr 3.2. Drogi krajowe, wojewódzkie i linie kolejowe 

 

 

 

 

Na przebadanych odcinkach tej drogi (w 2001 r. najbliżej gminy badano otoczenie drogi 

w Kurowie przy ul. Lubelskiej), średni równoważny poziom hałasu A przy jezdni wynosił 

72,7 dB, podczas gdy dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wynosił 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej, a dla zabudowy 

zagrodowej – 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej. 
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 Na terenie gminy Żyrzyn główne trasy komunikacyjne nie przebiegają przez tereny o 

gęstej zabudowie. 

W zachodniej części gminy okresowo odczuwalny jest hałas lotniczy, którego źródłem 

są samoloty Dęblińskiej Szkoły Lotniczej.  

Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie 

uciążliwości hałasowej w skali  kraju. Szczególnie uciążliwe są stacjonarne źródła hałasu 

(obiekty przemysłowe i usługowe) położone w pobliżu budynków mieszkalnych. Hałas 

przemysłowy na terenie gminy Żyrzyn nie stanowi problemu ponieważ brak jest zakładów 

przemysłowych i usługowych wytwarzających hałas. 

Uciążliwym źródłem hałasu są również linie energetyczne. System przesyłu energii 

elektrycznej w kraju oparty jest o linie wysokiego napięcia (WN), linie niskiego napięcia 

(NN) oraz stacje elektroenergetyczne (rozdzielcze). Hałas linii elektroenergetycznych WN 

spowodowany jest zjawiskiem ulotu i zależny jest od następujących czynników: 

- parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego i 

obciążenie), 

- stanu technicznego linii, 

- czynników środowiska przyrodniczego(warunków atmosferycznych, rzeźby terenu, 

itp.) 

Podsumowując można stwierdzić, że na terenie gminy Żyrzyn klimat akustyczny 

kształtowany jest w zdecydowanej większości przez hałas komunikacyjny wytwarzany przez 

pojazdy drogowe. O wielkości poziomu hałasu drogowego decydują: 

 hałas pojazdów i ich stan techniczny, 

 natężenie ruchu, 

 udział pojazdów ciężkich, 

 rodzaj nawierzchni, 

 prędkość pojazdów, 

 płynność ruchu, 

 stan techniczny pojazdów. 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę samochodów poruszających się po drogach aktualny 

poziom hałasu jest wyższy od badanego i stopniowo, z roku na rok rośnie. 

Ze względu na niski stopień uprzemysłowienia gminy, Bardzo niski jest udział hałasu 

przemysłowego. O jego uciążliwości decyduje: 

 wielkość emitowanego hałasu, 

 zastosowany park maszynowy, 
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 przeznaczenie terenów otaczających obiekt, 

 odległość terenu chronionego akustycznie (np. zabudowa mieszkalna), 

 rodzaj stosowanych zabezpieczeń hałasowych, 

 organizacja i czas pracy, 

 topografia terenu. 

Na terenie gminy Żyrzyn nie prowadzono pomiarów hałasu przemysłowego ale pomimo 

tego można stwierdzić, że nie stanowi on na terenie gminy problemu.   

 

3.9    Zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej 

 

3.9.1 Krajobraz 

 

Gmina Żyrzyn w skali regionu odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi. 

Na terenie gminy Żyrzyn dominują 3 typy krajobrazów: rolniczy (ok. 52 % pow. gminy), 

dolinny (ok. 13 %)  i leśny (ok. 35 %). Lokalnie występują zbiorniki wodne urozmaicające 

krajobraz rolniczy i leśny. 

 Wiodące cechy środowiska przyrodniczego gminy tj. rzeźba terenu, hydrografia i 

budowa geologiczna uformowane zostały w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i w 

okresie postglacjalnym. Późniejsze naturalne procesy rzeźbotwórcze (denudacyjne, fluwialne,  

wodne) i eoliczne (z udziałem wiatru) rozwijające się w holocenie modyfikowały 

podstawowe struktury geomorfologiczne, a procesy glebotwórcze i sukcesja roślinna, nadały 

ostateczne rysy środowisku przyrodniczemu w okresie przedhistorycznym.  

Szata roślinna została na terenie w dużym stopniu przekształcona przez człowieka. 

Należy jednak podkreślić, że utrudniona dostępność części obszaru gminy (trwałe 

podmokłości) i związana z tym niska atrakcyjność terenów dla rolnictwa spowodowały, że 

skala przekształceń środowiska wskutek działalności rolniczej nie jest tak duża, jak na 

większej części obszaru Lubelszczyzny.  

Największe walory przyrodniczo–krajobrazowe w gminie mają: rezerwat Piskory, 

dolina rzeki Wieprz oraz kompleks lasów „Kozi Bór” ze względu na różnorodność gatunkową 

fauny i flory. 
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3.9.2 System obszarów i obiektów prawnie chronionych 

 

Na terenie gminy Żyrzyn znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Ochroną 

obszarową w postaci obszarów chronionego krajobrazu objęte jest 65,1 % powierzchni gminy 

(83,9 km 
2
) – ryc. nr 3.3.   

 

Ryc. nr 3.3. Granice obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Żyrzyn 

 

 

Są to: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

- Rezerwat przyrody „Piskory”, 

- 7 użytków ekologicznych. 
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Najwyższą formą ochrony ustanowioną na terenie gminy jest rezerwat przyrody 

„Piskory”. Status rezerwatu został nadany znajdującemu się na terenie OChK „Pradolina 

Wieprza” jezioru Piskory i jego bezpośredniemu otoczeniu drogą Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U.  

Nr 166, poz. 1230). Rezerwat ten ma charakter biocenotyczny. Celem ochrony jest 

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zespołu 

ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różnorodności biologicznej zwłaszcza 

zrekultywowanego jeziora z bogatą awifauną lęgową. Na terenie rezerwatu przyrody 

obowiązują zakazy określone w § 4 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

OChK „Kozi Bór” został utworzony dla ochrony rozległych kompleksów leśnych i 

łąkowych wokół Zakładów Azotowych w Puławach. Na terenie gminy Żyrzyn ma on 

powierzchnię 22,21 km
2
 co stanowi 17,5 % jego całkowitej powierzchni. Ustanowiono go w 

celu ochrony kompleksu leśnego „Kozi Bór”, a poza obszarem gminy również kompleksów 

zaroślowych i łąkowych, położonych miedzy Puławami a Kozłowieckim Parkiem 

Krajobrazowym. 

OChK „Pradolina Wieprza” znajduje się w północnej i północno-zachodniej części 

gminy. Jego powierzchnia na terenie gminy Żyrzyn wynosi 61,7 km
2
  co stanowi 47,9 % 

powierzchni gminy i 18,6 % jego całkowitej powierzchni. Obszar ten został powołany dla 

ochrony walorów przyrodniczych doliny dolnego Wieprza oraz dużych kompleksów lasów 

Żyrzyńskich, a poza terenem gminy Żyrzyn, również walorów przyrodniczych okolic jezior 

Kunów i Firlej. 

Na terenie obu obszarów chronionego krajobrazu obowiązują przepisy ogólne określone 

Rozporządzeniem nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 02.06.1998 r. w sprawie Obszarów 

Chronionego Krajobrazu, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubelskiego Nr 11 z 

dnia 16.06.1998 r.  

Oba obszary OChK zajmują razem 65 % powierzchni gminy. 

Ponadto dla ochrony lokalnej bioróżnorodności śródleśnych środowisk łąkowo-

bagiennych na terenie gminy Żyrzyn, drogą Rozporządzenia Nr 155 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie 

województwa lubelskiego, nadano status użytku ekologicznego siedmiu  obiektom 

przyrodniczym o łącznej powierzchni 58,76 ha znajdującym się w Nadleśnictwie Puławy 

obręb Żyrzyn. Są to : 

 W leśnictwie Zagórki: 

- torfowiska i łąki o pow. 1,50 ha (oddz. 45 c), 
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- torfowiska i łąki o pow. 0,27 ha (oddz. 45 k), 

- torfowiska i łąki o pow. 0,57 ha (oddz. 45 m), 

- wydma o pow. 1,0 ha (oddz. 52 c), 

 W leśnictwie Wola Osińska: 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 3,93 ha (oddz. 106 c), 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 3,31 ha (oddz. 106 k  

i  111 a), 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 2,14 ha (oddz. 110 b). 

Na terenie użytków ekologicznych obowiązują zakazy określone w § 2 wymienionego 

wyżej rozporządzenia. 

Gmina podjęła również starania o przyznanie statusu pomników przyrody 15 drzewom. 

 

3.9.3 Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-błotne 

 

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL  ujściowy odcinek Wieprza 

stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym („Dolny Wieprz, symbol 46k). 

Przylegająca do opisywanego obszaru „Dolina Środkowej Wisły” (symbol 23 M) jest 

obszarem węzłowym o znaczeniu międzynarodowym. Ponadto dolina Dużego Piotera  

stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, łączący obszary chronionego krajobrazu  

kompleks leśny „Kozi Bór” z „Pradoliną Wieprza” , tworząc w ten sposób lokalną sieć 

ekologiczną. 

Na obszarze gminy Żyrzyn występują obszary włączone w europejską sieć ekologiczną 

NATURA 2000. Z obszaru gminy do statusu tzw. Ostoi siedliskowej (SOO) wytypowano 

część doliny Wieprza i rejon jez. Piskory pod wspólna nazwą „Dolina Dolnego Wieprza”, zaś 

do statusu tzw. ostoi ptasiej (OSO) włączono rejon jez. Piskory pod nazwa „Jezioro Piskory” 

oraz część doliny Wieprza pod nazwą „Dolina Dolnego Wieprza”.  

Lokalizację terenów gminy Żyrzyn włączonych do sieci ekologicznej NATURA 2000 

przedstawiono na ryc. 3.4 -  ostoja siedliskowa (SOO) i 3.5 - ostoja ptasia (OSO).  

 

 

 

 

 



Ryc. nr 3.4. Lokalizacja terenów gminy Żyrzyn włączonych do sieci ekologicznej NATURA 2000 - ostoja siedliskowa (SOO) 
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Ryc. nr 3.5. Lokalizacja terenów gminy Żyrzyn włączonych do sieci ekologicznej NATURA 2000 - ostoja ptasia (OSO) 

 

 

 



Koncepcja sieci NATURA 2000 została uwzględniona w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa lubelskiego. 

 

3.9.4 Flora i fauna 

 

Flora 

 

Jak na panujące na Lubelszczyźnie warunki naturalne gmina Żyrzyn jest dość silnie 

zróżnicowana siedliskowo. W regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz, 1993) w 

granicach gminy wyodrębniają się 3 podokręgi (podstawowe jednostki geobotaniczne): 

Gołębski (należący do okręgu Nadwiślańskiego Puławsko–Warszawskiego) oraz Doliny 

Dolnego Wieprza i Żyrzyński (należące do okręgu Równiny Lubartowskiej). Podział 

geobotaniczny gminy w dużym przybliżeniu odzwierciedla zróżnicowanie fizyczno-

geograficzne. Pod względem siedliskowym i florystycznym najbardziej urozmaicone są 

północna i zachodnia część gmin, natomiast uboższa pod tym względem jest jej część 

środkowa i południowa. 

Współcześnie zbiorowiska o charakterze naturalnym są silnie zniszczone i zachowane 

tylko na bardzo ograniczonej przestrzeni, a ich skład często znacznie odbiega od pierwotnego. 

Zachowały się na siedliskach najmniej korzystnych z punktu widzenia działalności człowieka. 

W związku z antropogenicznymi przekształceniami krajobrazu większość zbiorowisk 

naturalnych uległo zniszczeniu (często poprzez melioracje – pojmowaną  niewłaściwie jako 

tylko i wyłącznie osuszanie terenu), a ich miejsce zajęły zbiorowiska wtórne. Przestrzennie 

duże znaczenie maja także zbiorowiska pół naturalne (łąki i pastwiska, a także część 

zbiorowisk leśnych), które utrzymują się głównie dzięki zabiegom gospodarczym.  

Na terenie gminy Żyrzyn występują: 

 roślinność hydrofilna, wodna i szuwarowa towarzysząca powierzchniowym wodom 

płynącym i stojącym: 

- dolina Wieprza, 

- starorzecza, 

- jezioro Piskory,  

-  płytkie i wąskie cieki, oczka wodne oraz rowy melioracyjne 

Najczęściej spotykanym zespołem roślinności wodnej pływającej jest Lemno – 

Spirodeletum z rzęsą drobną i spirodelą wielokorzeniową. Rzadkimi na terenie gminy 

zespółami roślinności wodnej są: Wolffietum arrhizae z wolfią bezkorzeniową (okolice 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

70 

Stefanki) i Riccietum fluitantis (rejon jez. Piskory). Spośród zbiorowisk roślinności częściowo 

zanurzonej w wodzie występuje zespół Nupharo – Nymphaeetum z grążelem żółtym i 

grzebieniem białym. Spotykany jest w starorzeczach i oczkach wodnych w dolinie Wieprza 

oraz w rejonie jeziora Piskory.  Zespół Hydrocharo – Stratiotetum z osoką aleosowatą lub 

żabiściekiem pływającym i zespół Hottonietum palustris z okrężnica bagienną spotykane są 

rzadziej.  

Największa różnorodność panuje wśród zespołów roślin zanurzonych w wodzie. 

Dominują one w jez. Piskory, oczkach wodnych, rowach melioracyjnych i wzdłuż brzegów 

Wieprza. Brzegi tych zbiorników porośnięte są szuwarami: trzcinowymi, pałkowymi, 

mozgowymi oraz zbiorowiskami z kosaćcem żółtym Iriedetum pseudacori. Do 

najpospolitszych zespołów należą: Sagittario – Sparganietum ze strzałką wodną, Typethum 

latifoliae z pałką szerokolistną, Typetum angustifoliae z oczretem jeziornym, Phragmitetum 

communis z trzciną pospolitą, Phalaridetum arundinaceae z mozgą trzcinową, Glicerietum 

maximae z manną mielec, Myriophylletum spicati z wywłócznikiem kłosowym, 

Ceratophylletum demersi rogatkiem sztywnym oraz Potamogetonetum pectinati z rdestnicą 

grzebieniastą.  

Strefy graniczne między pasem brzegowym, a polami, łąkami czy lasami często porasta 

szuwar wielkoturzycowy.  

Spośród zespołów wielkich turzyc przeważają zespoły: Caricetum acutiformis z turzycą 

błotną, Caricetum gracilis z turzycą zaostrzoną, Caricetum elatae z turzycą sztywną oraz 

Caricetum resicariae z turzycą pęcherzykowatą. 

Zbiorowiska torfowisk niskich z klasy Scheuchzerio – Caricetea fuscae zgrupowane są 

głównie w rejonie jeziora Piskory. 

 Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe  

O znacznym rozprzestrzenieniu zbiorowisk łąk i pastwisk decydują liczne w gminie 

siedliska hydrogeniczne. Jednak niewiele z nich zachowało naturalny charakter. Zajmują one 

jedynie najbardziej wilgotne miejsca w dolinie rzeki Wieprz i wzdłuż rowów melioracyjnych. 

W zależności od lokalnej rzeźby terenu i stosunków wodnych wykształcają się: 

- łąki suche,  

- łąki mokre, 

- łąki świeże, 

- pastwiska. 

Łąki suche występują w dolinie Wieprza i na niewielkich wyniesieniach. Są to mezofilne, 

niskie murawy piaskowe zespołów Dianho – Armerietum porośnięte m.in. kłosówką wełnistą, 
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zawciągiem pospolitym, tomką wonną, śmiałkiem darniowym, przytulią łąkową, psią trawką i 

szczotlicha siwą. 

Łąki mokre występują w obniżeniach z płytko zalegającą wodą gruntową, przy  

brzegach lasów i zarośli. Są to żyzne dwukośne łąki z ostrożeniem warzywnym Cirsio – 

Polygonetum i ostrożeniem łąkowym Cirsietum rivularis, sitowiem leśnym Scripetum 

silvatici, z wiazówką błotną Filipendulo – Geranietum i z sitem rozpierzchłym Epilobio – 

Juncetum effusi. 

Największa powierzchnię zajmują łąki świeże, które utraciły częściowo swój naturalny 

charakter wskutek melioracji. Budowane są przede wszystkim przez zespół wyczyńca 

łąkowego Alopecuretum pratensis,  rzadziej są to łąki owsicowe z rajgrasem Arrhenatheretum 

medioeuropaeum oraz łąki z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną Poo – Festucetum 

rubrae.  

Na terenach pastwiskowych dominuje zespół Lolio – Cynesuretum z życicą trwałą i 

grzebienicą pospolitą. 

 Zbiorowiska leśne 

Zróżnicowanie zespołów leśnych na terenie gminy Żyrzyn jest w dużym stopniu zgodne 

z podziałem przyrodniczo–leśnym regionu. Zbiorowiska leśne to w większości sztuczne, 

różnowiekowe drzewostany sosnowe, stanowią one około 90 % drzewostanów w badanej 

gminie. Na terenie gminy stwierdza się występowanie następujących zbiorowisk leśnych: 

a) bory: zajmują największą powierzchnię obszaru gminy. W zachodniej i środkowej 

części gminy występują zbiorowiska przypominające zespół kontynentalnego boru 

mieszanego (Querco roboris – Pinetum). W drzewostanie gatunkiem panującym jest 

sosna, a w domieszce występuje kilka gatunków drzew liściastych z grabem, dębem 

szypułkowym i brzozą brodawkową na czele. Na siedliskach suchych boru świeżego 

wykształciły się fragmenty śródlądowego boru suchego (Cladio – Pinetum) z 

przewaga wrzosu lub borówki brusznicy (rejon jez. Piskory i Żerdzi). Na 

wilgotniejszych siedliskach występuje zespół Festuco Ovinae – Pinetum z kostrzewą 

owczą ( Piskory, Wola Osińska), subkontynentalny bór swieży Peucedano –Pinetum 

(okolice Żerdzi, Woli Osińskiej, uroczysko Zagórki) i suboceaniczny bór świeży 

Leucobryo – Pinetum (okolice Jaworowa, Bałtowa, Cezaryna i Woli Osińskiej). 

Siedliska lasu wilgotnego i boru mieszanego zajmują fragmenty zespołu Querco – 

Pinetum, w którym jako domieszka w drzewostanie sosnowym występuje świerk. 

Obniżenia terenu w pobliżu kwaśnych łąk śródleśnych zajmuje śródłąkowy bór 

wilgotny Molinio – Pinetum z trzęślicą modrą (Borysów), a miejsca okresowo 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

72 

zalewane wodą – kontynentalny bór bagienny Vaccinio uliginosi – Pinetum z bagnem 

zwyczajnym. 

b) łęgi: w pradolinie Wieprza, zwłaszcza w rejonie Strzyżowic, zachowały się resztki 

łęgu wierzbowo-topolowego (Salici – Populetum). Po wschodniej i północnej stronie 

jez. Piskory występują trzy rodzaje łęgów: wiązowo–jesionowy (Ficario – Ulmetum 

campestris), jesionowo–olszowy (Circaeo – Alnetum) i gwiazdnicowy (Stellario – 

Alnetum). 

c) olsy: w pradolinie Wieprza rosną wikliny nadrzeczne (Salicetum triandro – vinimalis) 

oraz w obniżeniach terenu i wzdłuż rowów melioracyjnych łozowiska z wierzba szarą 

i pięciopręcikową (Salicetum pentandro – cinereae). Po wschodniej i północno– 

wschodniej jez. Piskory występuje płat olsu porzeczkowego (Ribo nigri – Alnetum). 

d) grądy: grąd subkontynentalny reprezentowane przez zespół Tilio – Carpinetum 

występuje w leśnictwie Wola Osińska i Kotliny. 

Zbiorowiska antropogeniczne, kształtowane pod bezpośrednim wpływem człowieka:  

a) roślinność ruderalna: występuje na zrębach leśnych, wzdłuż tras komunikacyjnych, 

w otoczeniu zabudowy, w rejonach wysypisk śmieci i gruzowisk, a także w rejonach 

uczęszczanych przez człowieka w pobliżu zbiorników wodnych, lasów, łąk i pastwisk. 

b)  roślinność segetalna związana z uprawami, w zależności od typu uprawy może to 

być zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae, zespół żółtlicy i włośnicy 

Galinsogo – Satarietum oraz chwastnicy jednostronnej Echinochloo - Setarietum. 

  

Fauna 

 

Podstawowymi siedliskami decydującymi o charakterze fauny na terenie gminy Żyrzyn 

są: 

 rejon jez. Piskory,  

 dolina Wieprza, 

 kompleksy stawów w Żyrzynie oraz w rejonie wsi Zagrody i Kotliny, 

 siedliska leśne i zaroślowe na wysoczyźnie,  

 siedliska polne i osadnicze. 

Rejon jez. Piskory ze względu na różnorodność gatunków zasługuje na szczególną 

uwagę. Fauna tego obszaru reprezentowana jest przez gatunki wodno-błotne, łąkowe, 

zaroślowe i leśne, przy czym najwięcej gatunkowo i liczebnie reprezentowana jest fauna 
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siedlisk wilgotnych. Sam zbiornik, a także okoliczne płytkie zbiorniki (Nowy Dół i Stary Dół) 

i zalewiska są miejscem lęgowym płazów, natomiast przyjeziorne łąki stanowią bogate 

żerowisko dla fauny bezkręgowej. Wody jeziora są miejscem występowania kilkunastu 

gatunków ryb, m. in. : szczupaka, płoci, karasia, okonia, jazgarza, kiełbia, leszcza i piskorza. 

Jezioro Piskory jest jednym z największych ostoi ptactwa wodno-błotnego na 

Lubelszczyźnie. W tym rejonie stwierdzono występowanie aż 129 gatunków ptaków (31 % 

gatunków notowanych w Polsce), z czego 102 gatunki to ptaki lęgowe. Wśród nich 

najcenniejsze m. in. to: bąk, błotniak stawowy, łyska, bielik, orlik krzykliwy, zielonka, 

rybitwa białoskrzydła, żuraw, gęś gęgawa, puchacz, czapla siwa, perkoz i kokoszka wodna. 

Na północ od jeziora Piskory znajduje się zespół stawów Gózd o łącznej powierzchni 

80 ha. Jest to teren bardzo cenny faunistycznie. Występują tu m. in. derkacz, świerszczak, 

pokląskwa i kszyk. 

Dolina Wieprza jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym. Mało 

przekształcona przez człowieka, zachowała na większości obszaru  swój naturalny charakter. 

Charakteryzuje się największym bogactwem i różnorodnością gatunkową. Dotyczy to 

zwłaszcza ptaków wodnych, łąkowych i zaroślowych związanych z siedliskami pasa 

meandrowego rzeki, płazów, których miejscami rozrodu są zarastające starorzecza a także 

fauny bezkręgowej (trzmiele, motyle), występującej na mało przekształconych i okresowo 

zalewanych łąkach. Odnotowano występowanie m. in. dziwonii, zimorodka, dudka 

krwawodzioba, remiza, brzegówki i mewy śmieszki. W tym rejonie występuje największe 

zagęszczenie gniazd bociana białego w gminie.   

W rejonie stawów w Żyrzynie oraz Zagrody–Kotliny stwierdzono występowanie 

ciekawych i licznych zespołów zwierzęcych, zwłaszcza ptasich. Krzyżują się tu bowiem 

wpływy siedlisk leśnych zadrzewieniowych  i łąkowych.  Stwierdzono występowanie 12 

gatunków lęgowych: m. in. łyski, krzyżówki, czapli siwej, perkoza zięby, wilgi i kukułki. 

Tereny leśne a zwłaszcza kompleks  „Kozi Bór”, Las Lipniak i Zagórki  stanowi ostoję 

dla wielu gatunków zwierząt, w tym dla dużych ssaków kopytnych: dzika, jelenia, sarny oraz 

łosia. Z drobniejszych ssaków występuje: lis, kuna leśna, jenot, borsuk i zając szarak. Z 

ptaków spotkać można m. in. dzięcioła dużego, dzięcioła zielonego, dzięcioła czarnego, 

kowalika, rudzika, sikorę bogatkę, sikorę modrą, pokrzewkę, jastrzębia, sowę pójdźkę, zięby, 

trznadla, kukułkę oraz słowika. 

Siedliska polne i osadnicze są najbardziej ubogie w faunę. Do ptaków związanych z 

polami, łąkami i osiedlami ludzi należą m. in. bocian biały, jaskółka, pliszka, skowronek 
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polny i wróbel domowy. Zwierzęta bezkręgowe reprezentowane są przez liczne motyle i 

trzmiele.   

 

3.10   Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne może pochodzić ze źródeł 

naturalnych i sztucznych. Naturalnym źródłem promieniowania jest ziemskie pole elektryczne 

lub magnetyczne, wyładowania atmosferyczne oraz fale elektromagnetyczne pochodzenia 

kosmicznego. 

Do źródeł sztucznych pojawiających lawinowo w związku z rozwojem techniki należą: 

stacje nadawcze radiokomunikacyjne (stacje radiowe, telewizyjne, wojskowe stacje radarowe, 

stacje bazowe telefonii komórkowej), napowietrzne linie elektroenergetyczne, urządzenia 

medyczne i przemysłowe, sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe). 

Urządzenia te emitując promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości 0–300 

MHz, podwyższają poziom naturalnego promieniowania w środowisku. 

Fale elektromagnetyczne mogą wywołać skutki w postaci wzrostu temperatury 

poszczególnych organów, tkanek i komórek oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego lub 

sercowo – naczyniowego (zwłaszcza w przypadku przewlekłego napromieniowania). Anteny 

nadawcze, celem uzyskania maksymalnego zasięgu instalowane są często na wysokich 

obiektach użyteczności publicznej (kominy, maszty, wielokondygnacyjne budynki 

mieszkalne) co budzi wiele kontrowersji. 

Największe oddziaływania środowiskowe pochodzą od nadawczych stacji radiowych, 

telewizyjnych i telefonii komórkowej, które emitują radiofale o częstotliwości 0,1–300 MHz i 

mikrofale 300–300 tys. MHz. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość natężenia pola elektromagnetycznego w 

środowisku w odniesieniu do radiofal nie może przekroczyć  

7 V/m, a w odniesieniu do mikrofal 0,1 W/m
2
. 

Na terenie województwa lubelskiego do końca 2002 r. zgodę na użytkowanie uzyskało 

ok. 290 stacji bazowych telefonii komórkowej i liczba ta stale wzrasta. 

Na terenie gminy Żyrzyn znajdują się 4 stacje nadawcza telefonii komórkowej GSM 

900: dwie w Żyrzynie, oraz po jednej w Kotlinach i Borysowie. Stacje posiadają moc do 400 

Watt. 
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Zasilanie gminy energią elektryczną SN 15 kV odbywa się ze stacji - GPZ-ów 110/15 

kV w Puławach, Rudach, Dęblinie i Rykach, z możliwością awaryjnego zasilania części 

gminy ze stacji w Michowie. 

W celu minimalizacji wpływu obiektów stanowiących źródła podwyższonego 

promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi, należy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wprowadzić zapisy uniemożliwiające wprowadzenie 

budownictwa jednorodzinnego na tereny zagrożone oraz zapisy uniemożliwiające budowę 

nowych źródeł promieniowania w pobliżu terenów zabudowy jednorodzinnej. 

 

3.11   Ochrona środowiska przed niebezpiecznymi awariami 

 

Na terenie gminy Żyrzyn potencjalny problem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

wynikających z awarii przemysłowych nie występuje, ze względu na brak instalacji, 

zakwalifikowanych do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowych. Potencjalnym źródłem zagrożenia na terenie badanej gminy jest transport 

drogowy, którym przewozi się ładunki niebezpieczne (w tym przewóz paliw płynnych 

autocysternami). Zagrożenie takie może występować głównie ze strony transportu drogą 

krajową nr 17 i drogą wojewódzką nr 823. 

 

3.12   Edukacja ekologiczna 

 

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Żyrzyn prowadzona jest w podstawowym 

wymiarze w ramach działalności dydaktycznej i pedagogicznej szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Wojewody Lubelskiego, Starosty Puławskiego oraz pozarządowych organizacji 

ekologicznych, dzieci i młodzież szkolna bierze udział w różnych formach edukacji 

ekologicznej. Są to m. in. konkursy, olimpiady i alerty o tematyce ekologicznej. Głównym 

zadaniem tej działalności jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za 

stan środowiska naturalnego. 

Bardzo istotna rolę w zakresie edukacji ekologicznej odgrywa działalność prowadzona 

przez Nadleśnictwo Puławy wspólnie z Ogrodem Botanicznym UMCS w Lublinie na terenie 

rezerwatu „Piskory”. Działalność ta ukierunkowana jest zarówno na rozpowszechnianie 
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informacji i propagowanie ochrony przyrody w kwestii merytorycznej, jak też i tworzenie 

zaplecza technicznego wzbogacającego obszary chronione bądź cenne przyrodniczo o sferę 

edukacyjną.  Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewody 

Lubelskiego i Nadleśnictwa Puławy  wydana została broszura informacyjna „Ścieżka 

dydaktyczna Gołąb–Niebrzegów–Borysów (autorzy: Tadeusz J. Chmielewski, Ryszard 

Płecha, Ryszard Sawicki) dotycząca rezerwatu „Piskory” z opisem wyznaczonych i 

urządzonych czterech ścieżek dydaktycznych przyrodniczo-leśnych, pokazujących sposoby i 

efekty przyrodniczej rekultywacji terenów zdegradowanych. Ścieżki te cieszą się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających rezerwat.  

 

4. Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska w perspektywie  

    krótko i długoterminowej 

 

4.1 Uwarunkowania zewnętrzne 

 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska jest dokument „II Polityka ekologiczna państwa”, uchwalony przez Sejm na 

wniosek Rady Ministrów 23 sierpnia 2001 r., uszczegółowiona w polityce krótkookresowej, 

zawartej w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”. 

 

4.1.1 Zasady i cele polityki ekologicznej państwa 

 

Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów wyższego 

rzędu. Uwzględniono obraz całościowy z wyeksponowaniem problemów dotyczących gminy 

Żyrzyn. 

 

Wprowadzenie 

 

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska, która w art. 13–16 wprowadza obowiązek przygotowania  
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i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. Zapisy ustawy porządkują 

dotychczasową praktykę okresowego sporządzania dokumentów programowych o nazwie 

„Polityka ekologiczna państwa” dla różnych horyzontów czasowych lub nawet bez 

jednoznacznego określania okresu ich obowiązywania, istniejącą od 1990 r. Wówczas 

powstał pierwszy taki dokument przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. 

zaakceptowany przez Sejm i Senat RP.  

W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która w 2001 r. 

została  zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r.  

w postaci etapu realizacji celów krótkookresowych w trakcie ubiegania się  

o członkostwo w Unii Europejskiej (1999-2002), 

 etapu realizacji celów średniookresowych w trakcie przystosowania się do wymogów 

członkowskich Unii (2003-2010), 

 etap realizacji celów długookresowych w ramach „Strategii zrównoważonego rozwoju 

Polski do roku 2025 ” przygotowanej przez Radę Ministrów w oparciu o rezolucję Sejmu 

RP. 

Opracowany w 2002 r.  „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na 

lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym 

wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do 

realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym 

niezbędne nakłady i źródła ich finansowania. 

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować 

jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, 

przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych  w 

przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 

Dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 

2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również  

w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii Europejskiej, w której średniookresowe 

programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska są sporządzane od wielu lat. Aktualny, VI 

program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte 

podkreślenia, że znaczną część objętych „ II Polityką ekologiczną...”  działań, Polska będzie 

realizować już jako członek Unii. 

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonym 

wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, a 
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zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia  

i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna 

państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We 

współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 

równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów 

gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w 

coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i 

konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności  

i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych 

praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, 

tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów. Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane 

do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i 

programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

 

Zasady polityki ekologicznej państwa 

 

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że 

zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela 

są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka 

ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada 

zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w 

wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro  

w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, 

ekonomicznych i ekologicznych. 

We wdrażaniu niniejszego programu istotne znaczenie będą miały zasady 

uszczegóławiające zasadę nadrzędną, a będą nimi zasady: 

- przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo 

wystąpienia problemu), 

- integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi (uwzględnienie celów 

ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi), 

- równego dostępu do środowiska przyrodniczego, 
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- uspołecznienia, 

- „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia i stwarzania 

zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska), 

- prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji 

przedsięwzięć), 

- stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), 

- subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych 

szczeblach zarządzania środowiskiem), 

- skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (minimalizacja nakładów na 

jednostkę uzyskanego efektu). 

 

Cele polityki ekologicznej państwa 

 

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań: 

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % do 30 %,  

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, 

- ochrony terenów wodno – błotnych, 

- racjonalizacji użytkowania wody, 

- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości 

gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

- ochrony gleb, 

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, 

- kształtowania stosunków wodnych i ochrony terenów zagrożonych przed powodzią. 

Główne cele polityki ekologicznej państwa to: 

  w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju), 

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, 

- powstrzymywanie procesu degradacji zabytków kultury, 

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawną, 

- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk, 

- restytucja wybranych gatunków, 
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- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania 

zagrożeń bioróżnorodności, 

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, 

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością, 

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych, 

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, 

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających 

integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk. 

 w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią 

- racjonalizacja zużycia wody, 

- eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 

- zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, 

- efektywna ochrona przed powodzią. 

 w zakresie racjonalizacji użytkowania wody 

- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 

- zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk rolniczych 

w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków 

odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń, 

- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie marnotrawstwa, 

strat w systemach wody). 

 w zakresie zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności, 

odpadowości gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

- poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych, 

- zasady likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła,  

- zmniejszenie energochłonności  zarówno w procesach wytwórczych, jak  

i świadczenia usług oraz konsumpcji, 

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 7,5 % w 2010 r., 

- wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, energetycznych nośników 

odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia słoneczna, energia z 

biomasy) oraz pochodzących z odpadów. 

 w zakresie ochrony gleb 

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub 

leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne, 
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- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości 

eksploatacji gleb, 

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, 

racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie, 

- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie 

ekologicznym, 

- objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju i intensywności 

eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników, 

- eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw na glebach 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia, tam gdzie stopień 

zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki, 

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, 

rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych), 

- dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb formy ich zagospodarowania 

rolniczego lub leśnego. 

 w zakresie wzrostu lesistości, wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych 

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych, 

- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych, 

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, 

glebochronnej), 

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie 

genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, 

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych, 

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych, 

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych, 

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników 

wodnych, 

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów, 

- ochrona gleb leśnych, 

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej, 

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym, 

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych. 

 w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych 
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- ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca, 

- zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznawanych i eksploatowanych złóż, 

- zmniejszenie zużycia surowca w przeliczeniu na jednostkę produktu, 

- objęcie ochroną wód leczniczych, podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych 

wód, 

- poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac w zakresie 

poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż, 

- ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom 

geologicznym. 

 

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego 

  

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić 

wskutek podjęcia działań dotyczących: 

- gospodarowania odpadami, 

- jakości wód, jakości powietrza, oddziaływania hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego, 

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 

- poważnych awarii przemysłowych. 

Głównymi celami są: 

 w zakresie gospodarowania odpadami: 

- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dotyczących odpadów, 

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów  

„u źródła”, 

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów, 

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych, 

- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

 w zakresie jakości wód: 

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem 

jakościowym i ilościowym, 

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”, 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

83 

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz 

przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych, 

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, 

a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia, 

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną, 

 w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: 

- poprawa stanu czystości powietrza, 

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE, 

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”, 

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie, 

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń  

w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów), 

 w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego: 

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu, 

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest 

korzystna, 

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego, 

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól 

elektromagnetycznych, 

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne, 

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE, 

- poprawa systemu transportu zbiorowego, 

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi, 

 w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego: 

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych  

z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym, 

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów 

i zaleceń, 

 w zakresie poważnych awarii: 

- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii, 

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich i 

powiatowych planów zarządzania ryzykiem, 

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii  

i klęsk żywiołowych, 
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- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych, 

 w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu: 

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony 

klimatu globalnego, 

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE, 

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych  

o 6 % w stosunku do roku bazowego, 

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych i 

przedsiębiorstw. 

 

4.1.2 Cele polityki ekologicznej województwa lubelskiego 

 

Zgodnie z „Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata  

2001-2015”, przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 29.07.2003 r. 

dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki 

ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa lubelskiego”, uchwalona 

przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 14 lipca 2000 r.  

Jest ona nadrzędnym dokumentem dla Programu ochrony środowiska województwa 

lubelskiego, wytyczającym główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju 

gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Dokument ten jest bazą dla programów 

sektorowych (np. dotyczących rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony środowiska itd.). 

Za cel generalny określony w „Strategii rozwoju województwa lubelskiego” uznano: 

 

„osiąganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie 

geograficznego położenia regionu jako platformy współpracy krajów Europy 

Wschodniej i Zachodniej.” 

 

Generalny cel strategiczny opiera się na sześciu wybranych priorytetach rozwoju 

uwzględniających wyzwania przyszłości. Są to następujące priorytety: 

 tworzenie warunków restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich, 

 rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i przejść granicznych, 

 tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej, 
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 rozwój systemu przygotowania kadr, 

 poprawa kondycji ekologicznej środowiska, 

 tworzenie warunków racjonalnej i ekonomicznie efektywnej urbanizacji województwa, 

 ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla 

harmonijnego rozwoju społecznego. 

Opracowany w 2000 r. Program Ochrony Środowiska województwa lubelskiego, jest 

zarówno długoterminowym planem polityki ekologicznej województwa (do 2015 r.) jak  

i programem wdrożeniowym na najbliższe lata tj. do 2004 r. Pozostaje on w ścisłej relacji do 

pozostałych programów sektorowych – przemysłu, rolnictwa itd. Oznacza to, że działania 

realizowane np. w przemyśle czy rolnictwie muszą być brane pod uwagę  

w programie ochrony środowiska. Jednocześnie ochrona środowiska wymaga podejmowania 

pewnych działań w poszczególnych dziedzinach gospodarki i codziennego bytowania 

mieszkańców województwa. 

 

4.1.3 Cele polityki ekologicznej powiatu puławskiego 

 

Podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety polityki ekologicznej w 

powiecie puławskim jest „Program ochrony środowiska dla powiatu puławskiego”, przyjęty 

przez Radę Powiatu 23.12.2003 r. W dokumencie tym zawarta została diagnoza 

podstawowych elementów środowiska naturalnego na terenie powiatu puławskiego.  Na jej 

podstawie, w oparciu o specyfikę powiatu puławskiego, zostały określone dziedziny, 

stanowiące grupę celów i priorytetów głównych, należą do nich: 

 Edukacja ekologiczna, 

 Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego, 

 Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, 

 Ochrona powierzchni ziemi, 

 Gospodarka odpadami, 

 Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawiane źródła energii, 

 Ochrona przed hałasem, 

 Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, 

 Turystyka i rozwój agroturystyki. 

W „Programie ochrony środowiska dla powiatu puławskiego”, zostały opracowane 

wytyczne dla gmin powiatu puławskiego do sporządzania gminnych programów ochrony 
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środowiska i planów gospodarki odpadami. Jednym z elementów zawartych w powyższych 

wytycznych są propozycje celów i priorytetów do programów gminnych. Zakładają one, że 

zadania powinny zostać pogrupowane wg następujących dziedzin: 

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

 Racjonalna gospodarka wodna, 

 Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin, 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu, 

 Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych, 

 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, 

 Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, 

 Edukacja ekologiczna. 

 

4.2 Uwarunkowania wewnętrzne 

 

4.2.1  Cele i priorytetowe działania ekologiczne w gminie Żyrzyn 

 

Podstawowym dokumentem prowadzącym do określenia celów i priorytetów 

ekologicznych na szczeblu gminnym jest „Studnium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn”. Wg niniejszego dokumentu nadrzędnym 

celem działań w gminie jest: 

 

„Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, szczególnie w aspekcie jakościowym, 

zapewniającego poprawę życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi między 

aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego” 

 

Optymalizacja szans jakie stwarza położenie gminy z jej głównym potencjałem 

przyrodniczym, kulturowym i społeczno-ekonomicznym, przy dążeniu do zachowania 

równowagi przyrodniczej rejonu oraz zapewnienia lub przywrócenia trwałości procesów 

przyrodniczych takich jak czystości wód i powietrza. Realizacja tego celu głównego, w 

dbałości o rozwój zrównoważony, powinna być zgodna z celami ponadgminnymi. 
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W oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska (lipiec 2002 r.), konsultację  

z przedstawicielami Gminy, opracowano zestawienie celów, priorytetów i zadań 

środowiskowych  (tj. zadania własne i koordynowane).  

ZADANIA WŁASNE (W) – poprzez te zadania należy rozumieć te przedsięwzięcia, które 

będą finansowane w całości lub części przez Gminę. 

ZADANIA KOORDYNOWANE (K) – są to zadania związane z ochroną środowiska, które 

będą realizowane przez Gminę Żyrzyn, lecz nie finansowane. Zadania finansowane będą ze 

środków przedsiębiorstw, instytucji, gospodarstw domowych, oraz ze środków zewnętrznych, 

będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego  

i centralnego. 

Zadania prowadzące do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Żyrzyn zostały 

zdefiniowane wg dziedzin zaproponowanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Puławskiego” i przedstawiają się następująco: 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

2. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa 

3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

5. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

6. Racjonalna gospodarka odpadami 

7. Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

8. Edukacja ekologiczna 

9. Turystyka i rozwój agroturystyki 

 

4.2.2  Zadania inwestycyjne w dziedzinie ochrony środowiska 

 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest związane z niską 

emisją, emisją pochodzącą  od ciągów komunikacyjnych oraz emisją przemysłową. Niska 

emisja może zostać ograniczona poprzez odpowiednia termomodernizację budynków i 

kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Ekologiczne źródła 

energii są często źródłami niezwykle ekonomicznymi, jednak ich zastosowanie wymaga 

niezwykle szczegółowych badań i analiz. Zanieczyszczenia pochodzące od ciągów 
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komunikacyjnych są trudne do wyeliminowania, zwłaszcza wobec ciągłej rozbudowy 

szlaków komunikacyjnych i przybywania samochodów. Rozwiązaniem jest organizacja i 

rozbudowa infrastruktury drogowej w sposób umożliwiający ominięcie newralgicznych 

punktów. Przykładem działań może być budowa obwodnicy, a także wyprowadzenie ruchu z 

obszarów o gęstej zabudowie. Rozwiązaniem jest również promocja i korzystanie z 

ekologicznych środków transportu np. roweru. Rozbudowa ścieżek rowerowych z pewnością 

przyczyni się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz zmniejszy uciążliwość 

hałasu. 

 

Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa 

 

Społeczność w dniu dzisiejszym nie może funkcjonować bez korzystania z wody. 

Wiąże się to z wytwarzaniem olbrzymiej ilości ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. Obieg wody jest obiegiem zamkniętym i zanieczyszczenia w różnej postaci 

są w nim ciągle obecne. Nie oczyszczone ścieki są przyczyną wielu zatruć i chorób. 

Pogorszenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych przyczynia się do zanikania życia 

biologicznego. Zapewnienie odpowiednich standardów czystości wodzie jest zatem konieczne 

i wymaga odpowiednich działań. Konieczne jest również korzystanie z zasobów wodnych w 

sposób oszczędny i racjonalny. 

 

Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych 

 

Powierzchni ziemi jest pojęciem bardzo ogólnym. Często traktuje się ją jako jeden z 

komponentów środowiska. Antrpopresja (rozwój społeczny, gospodarczy oraz wszelka 

działalność ludzka) przyczyniła się do zmian pierwotnego charakteru terenu gminy Żyrzyn. 

Rozwój przemysłu i rolnictwa jest przyczyną degradacji terenów i naruszania równowagi w 

ekosystemie. Obowiązkiem staje się więc nie tylko odpowiednie korzystanie z zasobów 

naturalnych (kopaliny, kruszywa) oraz gleb ale również przywrócenie wartości użytkowych 

terenów zdegradowanych, poprzez odpowiednie zabiegi rekultywacji i odnowy. 

W tym celu winna być przeprowadzona inwentaryzacja terenów zdegradowanych i 

określenie zakresu i sposobu realizacji monitoringu gleb zdegradowanych.  
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Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

 

Hałas jest czynnikiem, który bezpośrednio ma wpływ na zdrowie. Hałas towarzyszy 

przede wszystkim ciągom komunikacyjnym i zakładom przemysłowym. Ochrona przed 

hałasem  polega miedzy innymi na eliminowaniu instalacji uciążliwych, zakładaniu urządzeń 

tłumiących, budowie ekranów akustycznych oraz zapewnieniu odpowiednich standardów 

ciągom komunikacyjnym (odpowiednie nawierzchnie tłumiące hałas). Również zagadnienia 

te winny być analizowane w trakcie  opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rozwiązaniem problemu nadmiernego hałasu komunikacyjnego może być (tak jak w 

przypadku zanieczyszczeń pochodzących od komunikacji i środków transportu), 

wyprowadzenie ruchu z terenów o gęstej zabudowie i terenów cennych przyrodniczo jak  

również promocja oraz korzystanie z ekologicznych środków transportu. 

 

Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

 

Gmina Żyrzyn charakteryzuje się ciekawymi walorami przyrodniczymi. Z uwagi na 

rosnące zainteresowanie wypoczynkiem sobotnio-niedzielnym na terenie gminy (przede 

wszystkim na obszarze doliny Wieprza), obszary cenne przyrodniczo są zagrożone i objęcie 

ich odpowiednią ochroną jest koniecznością. Świat przyrody ożywionej i nieożywionej 

przyczynia się do poprawy czystości środowiska. Zachowanie elementów krajobrazowych 

jest koniecznym nie tylko ze względu na utrzymanie stabilności życiowej gatunków. 

Elementy przyrody są dziedzictwem narodowym z którego mają prawo korzystać przyszłe 

pokolenia. Dla potrzeb ochrony środowiska należy przeprowadzić analizę obowiązujących na 

terenie powiatu planów zagospodarowania przestrzennego 

i studiów uwarunkowań, pod kątem wyznaczonych obszarów ochrony przyrody oraz 

określenia terenów, które mogą być bazą dla rozwoju turystyki i stworzenia oferty dla 

potencjalnych inwestorów. Na terenie gminy Żyrzyn wyznaczono tereny włączone do sieci 

ekologicznej NATURA 2000. Są nimi: 

- część doliny Wieprza i rejon jez. Piskory pod wspólna nazwą „Dolina Dolnego 

Wieprza” włączone do tzw. ostoi siedliskowej (SOO), 

- rejon jez. Piskory pod nazwą „Jezioro Piskory” oraz część doliny Wieprza pod nazwą 

„Dolina Dolnego Wieprza”, włączone do tzw. ostoi ptasiej (OSO). 
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Na terenach cennych przyrodniczo należy opracować i wdrożyć program rolnictwa 

ekologicznego  

 

Racjonalna gospodarka odpadami 

 

Działalność człowieka związana jest nierozerwalnie z produkcja odpadów  

a utrzymanie wysokich standardów życia jest niemożliwe bez prowadzenia właściwej 

gospodarki odpadami zarówno  komunalnymi jak i przemysłowymi. Często są niebezpieczne 

dla zdrowia człowieka i mają znaczny wpływ na środowisko przyrodnicze. Odpady muszą 

być odpowiednio zagospodarowywane  lub przetworzone.  

Generalna zasada unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie, bezwzględnie 

winna być stosowana tylko do odpadów które nie można w żaden sposób przetworzyć. 

W powiecie puławskim funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych w województwie 

lubelskim zakład unieszkodliwiania i odzysku odpadów. System gospodarki odpadami w 

gminie Żyrzyn jest oparty o ten zakład. System gospodarki odpadami na terenie gminy 

Żyrzyn należy rozwinąć,   wspierając działania w kierunku wdrożenia selektywnej zbiórki 

odpadów i zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów.  

Należy doprowadzić do powstania systemu punktów selektywnej zbiórki, 

magazynowania i przerobu gruzu budowlanego.  

Wszystkie podmioty wytwarzające odpady  niebezpieczne powinny prowadzić 

ewidencję odpadów niebezpiecznych powstających w ich zakładach. Należy także opracować 

powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych po dokonaniu inwentaryzacji 

potrzeb w tym zakresie, a następnie należy przystąpić na terenie gminy Żyrzyn do realizacji 

tego programu. 

Uporządkowana gospodarka odpadami na składowisku odpadów wpływa nie tylko na 

poprawę stanu czystości wód, gleby i powietrza ale również wpływa na atrakcyjność danego 

terenu (teren nie zalicza się do zdegradowanego).  

 

Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

 

Realnymi zagrożeniami ekologicznymi dla gminy Żyrzyn są głównie poważne awarie 

związane z transportem drogowym materiałów zaliczanych do niebezpiecznych (benzyna, 

olej napędowy). Niekorzystnym skutkom tych zagrożeń można przeciwdziałać poprzez 

wspieranie specjalistycznych jednostek ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
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organizowanie ćwiczeń dla ludności w zakresie bezpieczeństwa ekologiczno-chemicznego 

oraz monitoring wód. 

Monitoring środowiska polega na ciągłej kontroli źródeł zanieczyszczenia środowiska. 

Monitoringiem wód, gleby, powietrza, hałasu, oraz odpadów zajmują się wyspecjalizowane 

jednostki takie jak: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, 

Inspekcja Weterynaryjna. Badania prowadzone przez te jednostki polegają na badaniach wg 

ustalonego harmonogramu lub na skutek potrzeby wynikającej najczęściej z interwencji 

zainteresowanego wynikami badań. Takie badania mają na celu podjęcie natychmiastowych 

działań zapobiegawczych lub sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych. 

Monitoring środowiska polega również na zbieraniu i wymianie informacji o jego 

komponentach. 

 

Edukacja ekologiczna 

 

Poprawa stanu środowiska i jego ochrona nie może odbywać się bez odpowiedniej 

wiedzy o jego składnikach i powiązaniach. Edukacja ekologiczna ma na celu podniesienie 

świadomości wszystkich użytkowników środowiska i wskazanie odpowiednich sposobów 

korzystania z zasobów naturalnych bez ich naruszania. Walory środowiskowe Gminy Żyrzyn 

są jej dużym atutem. Poprzez odpowiednią edukację ekologiczną możliwe jest ich ciągłe 

doskonalenie oraz powiązanie z rozwojem gospodarczym i społecznym. Edukacja ta w 

odpowiedniej formie (konkursy ekologiczne, ścieżki przyrodnicze, programy w szkołach, 

wydawnictwa proekologiczne), winna trafiać zarówno do dorosłych jak młodzieży i dzieci. 

Ważnym zadaniem jest informowanie społeczeństwa o sposobach i metodach oszczędzania 

wody i energii a także o możliwości wykorzystania „ekologicznych” energii. Przewiduje się 

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i 

zdrowej żywności. W tym celu, na szczeblu powiatowym, utworzony zostanie  ośrodek 

edukacji ekologicznej, w którym możliwe będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie 

edukacji ekologicznej poprzez odpowiednie materiały informacyjne. 

Ośrodek jako informacyjny służyć będzie także organizowaniu i wspieraniu akcji 

wydawania wydawnictw, promujących walory przyrodniczo - krajobrazowe gminy. 
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Turystyka i rozwój agroturystyki 

 

Gmina Żyrzyn charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-kulturowymi. 

Podniesienie atrakcyjności regionu powinno odbywać się poprzez optymalne wykorzystanie 

jego atutów przyrodniczych i kulturowych, poprzez rozwój komfortowego zaplecza 

turystycznego i rekreacyjnego. W układzie regionalnym rozwój turystyki  

i agroturystyki powinien spełniać rolę czynnika wspomagającego rozwój społeczno-

gospodarczy i ekonomiczny. 

Należy dążyć do opracowania projektu lokalizacji i zagospodarowania miejsc 

wypoczynku sobotnio-niedzielnego w rejonach o dużych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, na terenie gminy Żyrzyn.  

Przewiduje się wspieranie powstawania tzw. „zielonych miejsc pracy”,  

w szczególności w rolnictwie ekologicznym, eko- i agroturystyce, leśnictwie, ochronie 

przyrody, gospodarce wodnej, odnawialnych źródłach energii, odzysku odpadów itp. 

 

4.3 Dostosowanie poziomu emisji do środowiska i stanu środowiska 

przyrodniczego gminy, do wymogów prawodawstwa Unii Europejskiej  

 

W programie wykonawczym do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010  

(Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002 r.), ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, 

związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. 

Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to: 

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r.  

(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, 

aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD (w przeliczeniu na 

jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r. 

również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK), 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych  

w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem  

z 1990 r., 
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- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów 

komunalnych, 

- pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych, 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych  

w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie 

miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %, 

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, 

niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do 

stanu w 1990 r., 

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie 

benzyny bezołowiowej. 

Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów 

polityki ekologicznej województwa lubelskiego. 

W dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007 – 2010” określono następujące limity: 
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Tabela nr 4.1. Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 

 
Lp.  Limity 

1. Wzrost lesistości do 30% w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003). 

2. Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15% 

3. Rekultywacja starych składowisk do 2004 r. 

4. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) 

do 2015 r. 

5. Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75% do 2015 r. 

6. Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r. 

7. Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r. 

8. Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r. 

9. Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do 

składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. 

10

. 

Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. 

11

. 

Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie 

poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2004 r. 

12

. 

Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30% do 2006 r. i 75% do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.) 

13

. 

Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 

obiektów niebezpiecznych do 2010 r. 

14

. 

Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r. 

 

4.4 Cele, priorytety i zadania wraz z czasem realizacji, szacunkowymi 

kosztami i możliwością finansowania  

 

Cele, priorytety i zadania gminy Żyrzyn w dziedzinie ochrony środowiska wraz z 

szacunkowymi kosztami i możliwością finansowania przedstawione są w poniższym 

zestawieniu. 
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1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 
 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Zaproponowanie ujednoliconych w 

skali powiatu przedsięwzięć 

zmierzających do ograniczenia niskiej 

emisji 

W x  2 000 Budżet Gminy  

Zwiększenie ilości odbiorców gazu oraz 

energii odnawialnej 

K x x - Gospodarstwa 

domowe,  

ZG Lublin 

ZG Lublin 

Promowanie możliwych do 

wykorzystania na terenie gminy 

odnawialnych źródeł energii oraz  

wspieranie systemu zachęt dla 

przedsięwzięć wykorzystujących 

W x x 5 000/rok Budżet Gminy Starostwo  

Powiatowe w 

Puławach, 

Organizacje 

pozarządowe, 
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odnawialne źródła energii i produkcji 

biopaliw 

Podmioty 

gospodarcze 

Organizacja konferencji poświęconych 

odnawialnym źródłom energii w 

powiecie 

K x x - Budżet Powiatu Gminy Powiatu, 

Organizacje 

pozarządowe 

Promocja kotłowni wykorzystujących 

pompy ciepła  

W x x 1 000/rok Budżet Gminy Podmioty 

gospodarcze 

Termomodernizacja obiektów Urzędu 

Gminny 

W x  50 000 Budżet Gminy 

FOŚiGW 

 

Termomodernizacja i modernizacje 

kotłowni w szkołach podstawowych i 

gimnazjach:  

W x x 300 000 Budżet gminy 

FOŚiGW 
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2. Racjonalna gospodarka wodna i wodno-ściekowa  
 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej, w tym: 

W      

- Żyrzyn – Zagrody (30 km)   x 1 000 000 Budżet gminy 

FOŚiGW  

F. strukturalne 

 

- Wola Osińska (5 km)   x 200 000 Budżet gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 

 

- Kotliny (3,1 km)   x 120 000 Budżet gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 
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- modernizacja ujęcia w Kotlinach    x 300 000 Budżet gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 

 

- modernizacja ujęcia w Woli Osińskiej   x 300 000 Budżet gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 

 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji: W      

Wariant I: budowa systemów oczyszczalnia ścieków + system kanalizacji w Osinach,  Woli Osińskiej, Borysowie i Bałtowie  

- budowa oczyszczalni ścieków i 

systemu kanalizacji w Osinach 

 x  3 037 400 Budżet Gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 

 

-  budowa oczyszczalni ścieków i 

systemu kanalizacji w Woli Osińskiej 

  x 1 261 300 Budżet Gminy 

FOŚiGW 

F. strukturalne 

 

- budowa oczyszczalni ścieków i 

systemu kanalizacji w Borysowie i 

Bałtowie 

  x 2 712 100 Budżet gminy 

F. strukturalne 

FOŚiGW 

 

Wariant II: budowa oczyszczalni ścieków w Osinach i systemu kanalizacji w Osinach,  Woli Osińskiej, Borysowie i Bałtowie 

- budowa oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji w Osinach 

 x  3 367 400 Budżet gminy 

F. strukturalne 

FOŚiGW 
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- budowa kanalizacji w Woli Osińskiej   x 1 116 900 Budżet gminy 

F. strukturalne 

FOŚiGW 

 

- budowa kanalizacji w Borysowie i 

Bałtowie 

  x 2 475 900 Budżet gminy 

F. strukturalne 

FOŚiGW 

 

Bieżąca obsługa sieci wodociągowej i 

kanalizacji 

W x x 10 000/rok Budżet Gminy 

FOŚiGW 

 

Wyznaczanie i zagospodarowywanie 

stref ochrony sanitarnej ujęć wód 

W x  8 000 Budżet Gminy 

FOŚiGW 

 

Budowa zbiornika wodnego małej 

retencji w Skrudkach o pow. 3,0 ha 

W x x 80 000 Budżet Gminy 

F. Strukturalne 

FOŚiGW 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków  

W x x 6 000/rok Budżet Gminy, 

Osoby fizyczne, 

FOŚiGW 

WODR 

Osoby fizyczne 
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3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów zdegradowanych 

 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Racjonalne korzystanie ze złóż kopalin 

w sposób nie dopuszczający do 

naruszenia równowagi w ekosystemie 

K x x - Budżet powiatu Gminy powiatu, 

podmioty 

gospodarcze 

Ograniczenie procesów erozyjnych 

gleb, w tym: 

- zalesianie nieużytków i gruntów 

słabych klas bonitacyjnych, 

- zmiana sposobu użytkowania 

gruntów ornych na użytki ziel. 

K x x - Budżet powiatu, 

właściciele 

gruntów,  

F. strukturalne, 

 f. pomocowe 

Gminy Powiatu, 

Nadleśnictwa, 

Rolnicy, Urząd 

Wojewódzki 

Opracowanie wieloletniego programu 

zalesiania nieużytków 

W x  3 000 Budżet gminy 

Budżet powiatu 

Gminy Powiatu, 

Nadleśnictwa 
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Rekultywacja terenów na podst. ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

K x x - Budżet Powiatu Właściciele 

gruntów 

Rekultywacja terenów na podstawie 

prawa ochrony środowiska  

K x x - Budżet powiatu Podmioty 

odpowiedzialne 

Inwentaryzacja terenów 

zdegradowanych 

K x x - Budżet powiatu  

Urządzenie zieleni śródmiejskiej na 

terenie użytkowanym przez Gminę 

W x  7 000/rok Budżet Gminy  

Urządzenie zieleni przy drogach 

gminnych 

W x x 2 000/rok Budżet Gminy  
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4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 
 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury drogowej (drogi gminne), 

w tym: 

W    Budżet Gminy 

Budżety Zarządów 

Dróg, 

F. strukturalne 

PZDP, WZDP 

- remonty i modernizacje dróg 

gminnych 

 x x 40 000/rok Budżet Gminy 

FOŚiGW 

 

- budowa grogi w Żyrzynie ul. 

Ogrodowa 

 x  500 000 Budżet Gminy 

F. strukturalne 

 

- budowa drogi Kośmin - Cezaryn  x  1 000 000 Budżet Gminy 

F. strukturalne 

 

- budowa drogi w Kośminie  x  270 000 Budżet Gminy  
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F. strukturalne 

- budowa drogi w Zagrodach  x  250 000 Budżet Gminy 

F. strukturalne 

 

Opracowanie projektów tras 

rowerowych 

W x  6 000 Budżet gminy Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, 

Nadleśnictwa, 

Parki 

Krajobrazowe 

Opublikowanie informacji o trasach 

rowerowych  

W x  2 000 Budżet Gminy  

Tworzenie stref buforowych pomiędzy 

nowoprojektowanymi centrami 

przemysłu i usług a terenami zabudowy 

mieszkaniowej  

W x x 4 000 Budżet Gminy  
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5. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Ochrona obszarów i obiektów cennych 

przyrodniczo w tym: 

- inwentaryzacja zagrożeń wód 

stojących, płynących i terenów 

podmokłych, 

- realizacja zadań wynikających z 

dokumentacji przyrodniczych i 

planów przyrody 

- promowanie projektów z 

zakresu ochrony i renaturyzacji 

ekosystemów 

K x x - Fundusze 

strukturalne 

Fundusze 

pomocowe 

FOŚiGW 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, Gminy, 

Nadleśnictwa, 

Urząd 

Wojewódzki, 

Organizacje 

pozarządowe 
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Opracowanie i rozpropagowanie wśród 

gmin kompleksowego wykazu terenów i 

obiektów przyrodniczych, które należy 

chronić na terenie powiatu 

K x  - Budżet Powiatu Gminy powiatu 

Analiza obowiązujących na terenie 

gminy planów zagospodarowania 

przestrzennego i studiów uwarunkowań 

pod kątem wyznaczonych obszarów 

ochrony przyrody oraz określenia 

terenów, które mogą być bazą dla 

rozwoju turystyki i stworzenia oferty 

dla potencjalnych inwestorów 

W x  3 000 Budżet Gminy  

Restytucja innych gatunków roślin i 

zwierząt cennych ze względów 

przyrodniczych 

W x x 1 000/rok Budżet Gminy Instytut PAN 

Wspieranie inicjatyw dotyczących 

porządkowania (utrzymania czystości) 

terenów leśnych i rekreacyjnych 

W x x 1 000/rok Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, 

Gminy powiatu, 

Nadleśnictwa 

Opracowanie i wdrożenie programów K  x - Budżet Powiatu, Gminy Powiatu, 
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rolnictwa ekologicznego na terenach 

cennych przyrodniczo 

Budżety ODR i 

Izby Rolniczej 

ODR, Izba 

Rolnicza 
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6. Racjonalna gospodarka odpadami 
 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki 

odpadów - zakup worków do 

selektywnej zbiórki odpadów (66 tys. 

szt./rok) 

W x x 16 500/rok Budżet Gminy, 

FOŚiGW, 

F. strukturalne 

Organizacje 

pozarządowe 

Organizacja systemu zbiórki zwłok 

zwierzęcych 

K x  - Agencja 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji 

Rolnictwa 

Gminy Powiatu, 

Sąsiednie powiaty 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

oraz utrzymanie czystości na szlakach 

turystycznych i ścieżkach rowerowych  

W x x 100 000 Budżety gmin, 

podmioty 

odpowiedzialne 

Gminy Powiatu, 

Właściciele 

terenów 
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Organizacja systemu punktów 

selektywnej zbiórki, magazynowania i 

przerobu gruzu budowlanego 

W x x 10 000 Budżet gminy, 

Odpowiedzialny 

podmiot 

 

Utylizacja przeterminowanych środków 

chemicznych znajdujących się w 

laboratoriach szkół podstawowych i 

gimnazjów na terenie gminy 

W x x 1 500/rok Budżet Gminy  

Doskonalenie systemu ewidencji 

odpadów niebezpiecznych 

powstających na terenie powiatu 

K x  - Budżet powiatu Podmioty 

gospodarcze 

Organizacja akcji szkoleniowych i 

promocja postaw proekologicznych w 

gospodarce odpadami 

K x x - Budżet Powiatu, 

Kuratorium 

Oświaty 

Gminy Powiatu, 

Kuratorium 

Oświaty, WODR 

Propagowanie systemu 

zagospodarowania odpadów 

organicznych (biodegradoalnych) 

powstających na terenie gminy  

W x  2 000/rok Budżet gminy Związek 

Komunalny Z.C. 

Propagowanie systemu 

zagospodarowywania odpadów 

opakowaniowych powstających na 

terenie gminy 

W x x 1 000/rok Budżet gminy Związek 

Komunalny Z.C. 
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Opracowanie powiatowego programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

azbestowych po dokonaniu 

inwentaryzacji przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego  

K x  - Budżet Powiatu 

 

Gminy Powiatu, 

właściciele 

obiektów 

Realizacja powiatowego programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

azbestowych 

W x x 6 000/rok Właściciele 

obiektów, 

WFOŚiGW 

Gminy Powiatu, 

właściciele 

obiektów 

Organizacja i prowadzenie Punktu 

Gromadzenia Odpadów 

Niebezpiecznych na terenie gminy 

W x x 4 000/rok Budżet Gminy 

FOŚiGW 
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7. Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Dążenie do spełnienia norm czystości 

(powietrze, wody, gleby), 

ustanawianych przepisami ochrony 

środowiska 

K x x -  Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, WIOŚ, 

Inspekcja 

Sanitarna 

Edukacja społeczeństwa w kierunku 

kreowania zachowań w sytuacjach 

wystąpienia nadzwyczjnych zagrożeń 

środowiska 

K x x - Budżet Powiatu, 

Budżet Kuratorium 

Oświaty 

Straż Pożarna, 

WIOŚ, Inspekcja 

sanitarna i 

Weterynaryjna, 

Gminy, 

Kuratorium 
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Oświaty 

Ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa 

ekologiczno-chemicznego 

W x x 1 000/rok Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu i 

partnerów 

Straż Pożarna, 

Policja, WIOŚ, 

Inspekcja sanitarna 

i Weterynaryjna, 

Gminy 

Utworzenie i wspieranie działań 

Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

W x x 5 000/rok Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu i 

partnerów 

Straż Pożarna, 

Policja, WIOŚ, 

Inspekcja sanitarna 

i Weterynaryjna, 

Gminy 

Poprawa bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 

K x x - Budżet państwa  

Fundusze 

strukturalne i 

spójności 

Gminy, WZMiUW 

o/Lublin, RZGW 

Puławy 

Modernizacja systemu wykrywania i 

alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach 

W x x 4 000 Budżet Państwa, 

Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu i 

partnerów 

Straż Pożarna, 

Policja, WIOŚ,  

Doposażenie jednostek KSRG, innych 

służb i inspekcji w sprzęt i urządzenia 

W x x 2 000/rok Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu i 

Jednostki KSRG, 

Policja, Inspekcje, 
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do realizacji zadań w sytuacjach 

nadzwyczajnych zagrożeń 

partnerów Gminy 
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8. Edukacja ekologiczna 

 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Informowanie społeczeństwa o 

sposobach i metodach oszczędzania 

wody i energii a także o możliwości 

wykorzystania „czystych” energii 

W x x 1 000/rok  Budżet gminy, 

FOŚiGW 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, ZUK 

Informowanie społeczeństwa o sieci 

ekologicznej NATURA 2000 

W x  1 000/rok Budżet gminy, 

FOŚiGW 

 

Organizacja Gminnego Konkursu 

Ekologicznego 

W x x 1 000 /rok Budżet Gminy  

Organizowanie i wspieranie akcji i 

wydawnictw promujących walory 

przyrodniczo-krajobrazowe gminy i 

W x x 5 000 Budżet Gminy Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, 
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powiatu Gminy Powiatu 

Inicjowanie projektów związanych z 

edukacją ekologiczną w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 

W x x 1 500/rok Budżet Gminy 

Kuratorium 

Oświaty 

Kuratorium 

Oświaty 

Edukacja ekologiczna i rolnicza 

dorosłych 

K x x - Budżet Powiatu, 

Kuratorium 

Oświaty 

ODR. Izby 

Rolnicze, 

Kuratorium 

Oświaty 

Utworzenie Powiatowego Centrum 

Edukacji Ekologicznej 

W x  2 000 Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, Gminy 

Powiatu 
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9. Turystyka i rozwój agroturystyki 

 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Opracowanie projektu lokalizacji i 

zagospodarowania miejsc wypoczynku 

sobotnio-niedzielnego w rejonach o 

walorach przyrodniczo-krajobrazowych 

na terenie gminy 

W x  4 000 Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach 

Ustalenie maksymalnej chłonności 

turystycznej w strefach chronionych 

gminy 

W x  2 000 Budżet Gminy  

Wzbogacanie istniejących banków 

informacji turystycznej o informacje o 

walorach przyrodniczych gminy 

W x  2 000 Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach, 
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Nadleśnictwa 

Dążenie do organizowania imprez 

masowych w miejscach wyznaczonych, 

z poszanowaniem środowiska 

naturalnego 

W x x 5 000 Budżet Gminy, 

Budżet Powiatu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Puławach 

Prowadzenie szkoleń z zakresu 

agroturystyki i przeklasyfikowania 

gospodarstw rolnych 

K x x - Budżet Powiatu, 

Budżet ODR, Izby 

Rolniczej  

Gminy Powiatu, 

ODR, Izba 

Rolnicza 

Promowanie walorów  turystyczno-

przyrodniczych powiatu w tym 

przygotowanie informatora o usługach 

agroturystycznych w gminie 

W x x 1 500/rok Budżet Gminy 

Budżet Powiatu 

ODR, Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Harmonogram działań w dziedzinie ochrony środowiska  

w perspektywie krótko i długookresowej 

 

Harmonogram uruchamiania środków finansowych dla zadań własnych gminy Żyrzyn 

został przedstawiony w poniższym zestawieniu. Suma nakładów związanych z realizacją 

zadań gminy w latach 2004-2007 wynosi w przypadku wariantu I: 9 814 300 PLN, natomiast 

dla wariantu II: 9 763 700  tj. średnio odpowiednio I: 2 453 575 PLN, II: 2 440 925 PLN 

rocznie. Zdecydowanie największy udział mają nakłady związane z realizacją zadania 

„Racjonalna gospodarka wodna i wodno-ściekowa” (72 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zadania Środki finansowe w perspektywie 

czteroletniej 

Środki finansowe 

w latach 

2008-2016 

Forma wsparcia Źródło 

dofinansowania 

2004-2005 2006-2007 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (suma nakładów latach 2004-2007 = 226 000  PLN) 

Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu 

przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia 

niskiej emisji 

2 000   - - 

Promowanie możliwych do wykorzystania na 

terenie gminy odnawialnych źródeł energii oraz  

wspieranie systemu zachęt dla przedsięwzięć 

wykorzystujących odnawialne źródła energii i 

produkcji biopaliw 

10 000 10 000 40 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Promocja kotłowni wykorzystujących pompy 

ciepła  

2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Termomodernizacja obiektów Urzędu Gminny 50 000   dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych 

i gimnazjach 

 150 000 150 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

2. Racjonalna gospodarka wodna i wodno-ściekowa (suma nakładów latach 2004-2007 =  

wariant I = 7 082 800 PLN, wariant II = 7 032 200 PLN) 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej   1 920 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 
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PFOŚiGW 

F. strukturalne 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji –  

wariant I 

3 037 400 3 973 400  dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

F. strukturalne 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji –  

wariant II 

3 367 400 3 592 800  dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

F. strukturalne 

Bieżąca obsługa sieci wodociągowej i kanalizacji 20 000 20 000 80 000 dotacja PFOŚiGW 

GFOŚiGW 

Wyznaczanie i zagospodarowywanie stref 

ochrony sanitarnej ujęć wód 

8 000   dotacja PFOŚiGW 

Budowa zbiornika wodnego małej retencji   80 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

F. strukturalne 

F. spójności 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 12 000 12 000 48 000 dotacja PFOŚiGW 

3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów zdegradowanych  

   (suma nakładów latach 2004-2007 = 35 000  PLN) 

Opracowanie wieloletniego programu zalesiania 

nieużytków 

3 000   - - 

Urządzenie zieleni śródmiejskiej na terenie 

użytkowanym przez Gminę 

14 000 14 000    
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Urządzenie zieleni przy drogach gminnych 2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu (suma nakładów latach 2004-2007 = 2 194 000  PLN) 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

drogowej (drogi gminne) 

1 080 000 1 100 000 320 000 dotacja + pożyczka F. strukturalne 

Opracowanie projektów tras rowerowych  6 000  dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

f. strukturalne 

Opublikowanie informacji o trasach rowerowych   2 000  dotacja WFOŚiGW 

Tworzenie stref buforowych pomiędzy 

nowoprojektowanymi centrami przemysłu i usług 

a terenami zabudowy mieszkaniowej  

 6 000  - - 

5. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych (suma nakładów latach 2004-2007 = 11 000 PLN) 

Analiza obowiązujących na terenie gminy planów 

zagospodarowania przestrzennego i studiów 

uwarunkowań pod kątem wyznaczonych 

obszarów ochrony przyrody oraz określenia 

terenów, które mogą być bazą dla rozwoju 

turystyki i stworzenia oferty dla potencjalnych 

inwestorów 

3 000   - - 

Restytucja innych gatunków roślin i zwierząt 

cennych ze względów przyrodniczych 

2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Wspieranie inicjatyw dotyczących porządkowania 2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 
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(utrzymania czystości) terenów leśnych i 

rekreacyjnych 

PFOŚiGW 

6. Racjonalna gospodarka odpadami (suma nakładów latach 2004-2007 = 191 500 PLN) 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami: 33 000 33 000 132 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW, EFRW 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz 

utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i 

ścieżkach rowerowych  

40 000 20 000 40 000 dotacja PFOŚiGW 

Organizacja systemu punktów selektywnej 

zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu 

budowlanego 

5 000 2 500 2 500 pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Utylizacja przeterminowanych środków 

chemicznych znajdujących się w laboratoriach 

szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 

gminy 

3 000 3 000 12 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Propagowanie systemu zagospodarowania 

odpadów organicznych (biodegradoalnych) 

powstających na terenie gminy  

4 000 4 000 16 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Propagowanie systemu zagospodarowywania 

odpadów opakowaniowych powstających na 

terenie gminy 

2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Realizacja powiatowego programu usuwania 

azbestu i wyrobów azbestowych 

12 000 12 000 48 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 
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Organizacja i prowadzenie Punktu Gromadzenia 

Odpadów Niebezpiecznych na terenie gminy 

8 000 8 000 32 000 dotacja PFOŚiGW 

7. Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

   (suma nakładów latach 2004-2007 = 36 000 PLN) 

Ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa 

ekologiczno-chemicznego 

2 000 2 000 8 000 pożyczka PFOŚiGW 

Utworzenie i wspieranie działań Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 

10 000 10 000 40 000 pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania 

oraz systemu wczesnego ostrzegania o 

zagrożeniach 

4 000   - - 

Doposażenie jednostek KSRG, innych służb i 

inspekcji w sprzęt i urządzenia do realizacji zadań 

w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 

4 000 4 000 16 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

f. strukturalne 

8. Edukacja ekologiczna (suma nakładów latach 2004-2007 = 22 000 PLN) 

Informowanie społeczeństwa o sposobach i 

metodach oszczędzania wody i energii a także o 

możliwości wykorzystania „czystych” energii 

2 000 2 000 8 000 dotacja PFOŚiGW 

Informowanie społeczeństwa o sieci ekologicznej 

NATURA 2000 

2 000 2 000 8 000 dotacja PFOŚiGW 

Organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego 2 000 2 000 8 000 - - 

Organizowanie i wspieranie akcji i wydawnictw 1 000 1 000 3 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 
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promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe 

gminy i powiatu 

PFOŚiGW 

Inicjowanie projektów związanych z edukacją 

ekologiczną w szkołach podstawowych i 

gimnazjach 

3 000 3 000 12 000 - - 

Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji 

Ekologicznej 

 2 000    

9. Turystyka i rozwój agroturystyki (suma nakładów latach 2004-2007 = 16 000 PLN) 

Opracowanie projektu lokalizacji i 

zagospodarowania miejsc wypoczynku  

sobotnio-niedzielnego w rejonach o walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych na terenie  

gminy 

4 000   dotacja f. strukturalne 

Ustalenie maksymalnej chłonności turystycznej w 

strefach chronionych gminy 

2 000   - - 

Wzbogacanie istniejących banków informacji 

turystycznej o informacje o walorach 

przyrodniczych gminy 

 2 000  pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Dążenie do organizowania imprez masowych w 

miejscach wyznaczonych, z poszanowaniem 

środowiska naturalnego 

 

 

1 000 1 000 3 000 - - 
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Promowanie walorów  turystyczno-

przyrodniczych powiatu w tym przygotowanie 

informatora o usługach agroturystycznych w 

gminie 

3 000 3 000 12 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 





6. Aspekty finansowe wdrażania programu 

 

Analiza ekonomiczno-finansowa budżetu jest nieodłączną częścią Programu Ochrony 

Środowiska, gdyż możliwości finansowania zadań infrastrukturalnych z budżetu gmin są 

ograniczone, a zadania inwestycyjne, które stoją przed samorządami są bardzo duże. Stan 

środowiska przyrodniczego w Polsce ulega jednak stopniowej poprawie dzięki wzrostowi 

nakładów inwestycyjnych na jego ochronę. Przeznaczenie środków w budżecie na daną 

inwestycję jest bardzo ważnym elementem planowania, gdyż samorząd finansuje różne strefy 

życia społeczności lokalnej.  

W celu stwierdzenia możliwości finansowania zapisanych w poniższym dokumencie 

zadań przez gminę Żyrzyn przedstawiono dochody i wydatki gminy w latach 2001 i 2002. 

 

Tabela nr 6.1. Dochody budżetu gminy w tys. PLN 

 
Rok ogółem W tym Ogółem na 

1 

mieszkańca 

w zł. 

Dochody własne Dotacje 

celowe z 

budżetu 

państwa 

Subwencje 

ogólne razem W tym podatek 

Od osób 

fiz. 

Od 

nieruchomości 

rolny 

2001 7580,9 1928,1 562,2 637,1 356,1 790,3 4821,6 1131,3 

2002 8729,2 2382,0 551,6 951,6 376,4 912,8 5328,2 1318,6 

 

Tabela nr 6.2. Wydatki budżetu gminy w tys. PLN 

 
Rok ogółem W tym Ogółem na 

1 

mieszkańca 

w zł. 

dotacje Świadczenia 

na rzecz os. 

Fiz. 

Wydatki bieżące 

jednostek budżetowych 

Wydatki majątkowe 

Razem W tym 

wynagrodzenia 

razem W tym 

inwestycyjne 

2001 7687,2 183,8 877,7 5805,9 3708,1 727,1 727,1 1147,2 

2002 8390,2 347,0 875,4 6533,3 3826,7 584,6 584,6 1267,4 

 

Tabela nr 6.3. Wydatki budżetu gminy w 2002 r. wg działów w tys. PLN 

 
ogółem W tym 

Gospodarka 

komunalna 

i ochrona 

środowiska 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

Oświata i 

wychowanie 

Kultura i 

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

Ochrona 

zdrowia 

Opieka 

społeczna 

Kultura 

fizyczna 

i sport 

Administracja 

publiczna 

8390,2 395,7 60,5 4760,5 166,7 76,3 757,9 63,0 979,7 

 

Analizując dochody i wydatki budżetu gminy za lata 2001 i 2002 możemy stwierdzić, 

że dynamika dochodów wynosiła 115 % i była wyższa niż dynamika wydatków 109 %. 

Wydatki majątkowe stanowiły w 2001 r. 9,5 % wydatków ogółem a w 2002 r. tylko 7 %, przy 

czym w każdym roku stanowiły one w 100 % wydatki inwestycyjne. Ponadto należy 
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stwierdzić, że wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły w 2002 r. 

tylko 4,7 % wydatków ogółem. 

Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji dla poprawy stanu środowiska 

naturalnego stwierdza się, że wielkość projektowanych zamierzeń daleko wykracza poza 

możliwości finansowe gminy, stąd też realizacja wnioskowanych zadań jest możliwa 

wyłącznie przy wspomaganiu ich wykonania ze źródeł zewnętrznych. 

Podaż pieniądza na ochronę środowiska pochodzi z różnych źródeł i przybiera różne 

formy. Są to źródła wspierane przez budżet państwa i  samorządy oraz źródła prywatne.   

Pierwsze z nich to instytucje korzystające z budżetu państwa, funduszy województw, 

powiatów i gmin oraz pozabudżetowe instytucje publiczne, które tylko w wyjątkowych 

przypadkach korzystają ze środków budżetu państwa. Drugą grupę stanowią instytucje 

sektora prywatnego, takie jak banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa 

leasingowe, itp. 

Formy finansowania inwestycji ekologicznych dostępne na rynku można podzielić na: 

- zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing), 

- udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach), 

- dotacje. 

Wśród zobowiązań finansowych najbardziej rozpowszechnione są pożyczki udzielane 

przez fundusze ekologiczne. Obligacje i leasing są formami, które wymagają większych 

doświadczeń i umiejętności podmiotu starającego się o te formy dofinansowania.   

Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

- środki własne, 

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje 

wspierające rozwój gmin i powiatów, 

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych. 

Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze 

efektem funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę 

tego systemu stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej). 
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W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonują m. in. 

takie organizacje i fundusze jak: 

- NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

- największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu 

ponad regionalnym i ogólnokrajowym w Polsce, 

- WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ - dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej z uwzględnieniem celów określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 roku. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 z 2001 r.), Polityce Ekologicznej 

Państwa, 

- FUNDACJA EKOFUNDUSZ - Fundacja finansująca projekty ekologiczne o 

znaczeniu ogólnokrajowym i szerszym ze środków pochodzących z ekokonwersji 

polskiego zadłużania, 

- FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH – zajmuje się przedsięwzięciami 

związanymi z przystosowaniem nieużytków do produkcji rolniczej,  

- FUNDUSZ LEŚNY – związany z działalnością Lasów Państwowych, wspiera 

zalesianie i badania naukowe związane z lasami, 

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITI - światowa organizacja o charakterze 

kapitałowego funduszu celowego na rzecz ochrony środowiska, 

- PROGRAM WWF DLA POLSKI - krajowe przedstawicielstwo międzynarodowej 

organizacji World Wild Fund, 

- NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - fundacja zajmująca się 

opracowaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną, 

- FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA - Fundacja promuje działania 

na rzecz ekorozwoju, 

- REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I 

WSCHODNIĄ - wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska, 

- SAPARD - program przedakcesyjny Unii Europejskiej przeznaczony na rozwój 

terenów wiejskich (do 2006 r.), 

W chwili obecnej, gdy Polska znajduje się w strukturach Unii Europejskiej, mamy 

możliwość korzystania z funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności. Fundusz ten 

przeznaczony jest na wsparcie szeroko pojętego transportu i ochrony środowiska. Jest on 
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podstawowym instrumentem pomocowym samorządów w realizacji „dużych” zadań 

związanych z ochroną środowiska. 

Na lata 2004-2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie  13,8 mld 

EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane 

działania strukturalne są ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki 

inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych 

UE, ok. 6,2 mld EURO, krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego). Jednym 

z priorytetów NPR na lata 2004-2006 jest ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie 

zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez: 

- część środowiskową Funduszu Spójności - 2,6-3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład 

UE), 

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna - 643 mln 

EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 

ERDF), 

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Rozwoju 

Regionalnego - ZPORR). 

 Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji 

działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski 

wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez 

dofinansowanie: 

- realizacji indywidualnych projektów,  

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, 

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych. 

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest 

wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. 

Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. 

związki miast lub gmin. 

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana 

kwota środków na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19% udziału 

środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych 

inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC. 

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i 

gospodarka wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie 4 

dotyczy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane 
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będą zadania, których nie można dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe 

dotyczyć będzie, także podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln 

EURO. 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionalnego wsparcie zostanie 

udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów 

funduszy strukturalnych i państwowych udzielana będzie głównie na projekty jednostek 

samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla 

wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie 

więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 

411,56 mln EURO, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę 

wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć 

projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i 

glebę poprzez: 

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych, 

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalarnie), 

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów, 

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk. 

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe 

i gminne. 

 

7. Zarządzanie programem 

 

Gminny program ochrony środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. 

Jest on narzędziem wdrażania polityki ochrony środowiska w gminie. Proces zarządzania 

środowiskiem należy do władz lokalnych. W związku z tym bezpośrednie zarządzanie 

programem należy do władz samorządowych. Zarządzanie środowiskiem gminy Żyrzyn przy 

pomocy programu ochrony środowiska wymaga koordynacji działań pomiędzy 

poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych oraz pozostałymi 

instytucjami i partnerami. Poniżej przedstawiono ogólny schemat zarządzania środowiskiem 

w województwie. 
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Ryc. nr 7.1. Zarządzanie środowiskiem w województwie 
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Władze Gminy pełnią przy realizacji programu funkcję koordynacyjno-regulacyjną, na 

którą składają się akty prawa lokalnego (uchwały i decyzje administracyjne) oraz funkcję 

wykonawczą i kontrolną.  Bardzo ważne jest ponadto aby władze gminy wspierały podmioty i 

organizacje zaangażowane w poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Istotnym elementem przy realizacji programu jest przepływ informacji pomiędzy 

powiatem, gminami i innymi podmiotami, dotyczących stopnia realizacji celów, priorytetów i 

zadań. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na realizację zadań gmin. Informacja 

powinna być przekazywana w sposób cykliczny (np. co kwartał) w ustalonej formie 

(pisemnej lub elektronicznej). 

Bardzo ważne jest opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w 

powiecie puławskim. Wdrożenie takiego systemu usprawni wdrażanie gminnych programów 

ochrony środowiska oraz da możliwość korelacji z programami ochrony środowiska 

sąsiednich powiatów.  Da on również duży komfort przy realizacji programu oraz przyczyni 

się do zwiększenia stopnia wykonania poszczególnych celów i zadań. Ponadto system 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żyrzyn  

 

 

133 

zarządzania środowiskowego usprawni przepływ informacji i poprawi elastyczność przy 

wdrażania programu. 

Należy zwrócić uwagę, że celem systemu zarządzania nie jest tylko realizacja programu 

ale przede wszystkim szeroko rozumiana poprawa stanu środowiska przyrodniczego w 

gminach i powiecie.  Opracowanie podobnych systemów we wszystkich powiatach da 

możliwość wdrożenia regionalnego systemu zarządzania środowiskowego w skali 

województwa. 

Bardzo ważne jest systematyczne ocenianie stopnia realizacji celów i zadań 

opracowanych w programie ochrony środowiska, ustalanie rozbieżności pomiędzy 

założonymi celami i zadaniami a ich wykonaniem. 

Dla prawidłowej oceny realizacji programu konieczne jest stworzenie systemu 

mierników, dających możliwość obiektywnej oceny realizacji założonych celów i zadań.  

Mierniki te dzielą się na trzy grupy: mierniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. 

Podstawową rolę będą pełniły tu mierniki ekologiczne i ekonomiczne, do których zaliczamy 

m.in.: 

- nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, 

- jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

- wielkość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

- powierzchnia terenów objętych ochroną prawną, 

- powierzchnia terenów zdegradowanych 

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych, 

- odzysk i recykling odpadów, 

- powierzchnia lasów, 

- ilość mieszkańców korzystających z kanalizacji.  

Mierniki społeczne to m. in. udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną 

środowiska czy ilość mieszkańców objętych edukacją środowiskową. 

Przyjęcie określonych mierników będzie zależne od polityki środowiskowej  

w gminie i będzie miało wpływ na ocenę realizacji programu. Podczas doboru mierników 

należy także ustalić sposób interpretacji otrzymanych wyników. 
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7.1    Instrumenty zarządzania środowiskiem 

     

  Zarządzanie środowiskiem realizowane zgodnie z zasadami Zrównoważonego 

Rozwoju, posługuje się określonymi instrumentami o charakterze prawnym, finansowym i 

społecznym. Instrumenty te mają charakter uniwersalny, a ich zastosowanie ma miejsce na 

poszczególnych szczeblach administracyjnych. 

Do podstawowych instrumentów odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska 

należą:   

- instrumenty prawne, 

- instrumenty finansowe, 

- instrumenty społeczne, 

- instrumenty strukturalne. 

Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do dziedziny ochrony 

środowiska należą: standardy i normy, pozwolenia oraz odpowiedzialność administracyjna, 

karna i cywilna.  

Głównymi instrumentami finansowani są opłaty ekologiczne, kary, fundusze celowe, 

ulgi podatkowe.  

Wśród instrumentów o charakterze społecznym wyróżniamy: dostęp do informacji, 

komunikację społeczną, edukację i promocję ekologiczną. 

Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia do formułowania, integrowania i 

wdrażania polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie i programy 

wdrożeniowe oraz systemy zarządzania środowiskowego. 

 

8. Monitoring wdrażania programu 

 

8.1    Zakres monitoringu 

     

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w 

zakresie: 

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 
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- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

oraz analizy przyczyn tych rozbieżności. 

Wójt Gminy Żyrzyn będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu natomiast 

na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonywania przedsięwzięć 

zdefiniowanych w programie. 

Pod koniec 2005 r. nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 

w latach 2004-2007. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć 

obejmujących okres 2006-2009. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły 

nadzór nad wykonaniem Programu. 

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena 

ta będzie bazą dla ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli 

na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a  dotyczących 

okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o 

stanie realizacji programu ochrony środowiska. 

Zatem głównymi elementami monitoringu wdrażania Programu będą: 

- ocena postępu we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie 

raportu (co dwa lata), 

- aktualizacja listy przedsięwzięć (co dwa lata), 

- aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań 

(co cztery lata). 

 

8.2    Wskaźniki monitorowania efektywności programu 

     

Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ochrony środowiska 

w gminie. Oznacza to konieczność monitorowania zmian zachodzących w gminie poprzez 

regularne ocenianie stopnia realizacji w odniesieniu do stopnia realizacji złożonych działań, 

przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy złożonymi celami i działaniami, a 

ich wykonaniem. Ostatnim elementem tej analizy jest ustalenie przyczyn ustalonej 

niejasności. 

Cykliczność oceny zakłada okres dwóch lat. Niezależnie od tego monitorowanie 

Programu odbywać się będzie poprzez roczną ocenę wykonania założonego na wskazane 

działania budżetu. Należy przyjąć, że aktualizacja polityki długookresowej odbywać się 

będzie co cztery lata. 
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Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy przyjąć uporządkowany system 

mierników jego efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy  zasadnicze grupy: 

- mierniki ekonomiczne, 

- ekologiczne, 

- społeczne (świadomości społecznej). 

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony 

środowiska przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą 

do nich łączny i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania 

efektu w okresie eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie. 

W grupie mierników ekologicznych znajdują się mierniki określające stan środowiska, 

stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji. 

Miernikami będą m.in. : 

- jakość wód powierzchniowych i poziemnych, 

- długość sieci kanalizacyjnej, 

- ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok, 

- powierzchnia terenów objętych ochroną prawną, 

- poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 

- poziom hałasu w środowisku, 

- nakład inwestycyjny na ochronę środowiska. 

Mierniki społeczne to: 

- udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska, 

- stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje inwestycji społecznej), 

- ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, 

kampanie, udział mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności), 

- ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami 

środowiska, 

- wielkość nakładów finansowych przeznaczonych na edukację ekologiczną. 

Decyzja o przyjęciu liczby i rodzaju wskaźników jest decyzją ustalającą określony 

system oceny przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne 

jest ustalenie sposobu ich agregacji, a następnie interpretacji.    
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8.3    Mierniki wdrażania programu w gminie Żyrzyn 

  

Diagnoza stanu środowiska w gminie Żyrzyn pozwoliła określić cele  

i priorytetowe działania ekologiczne. Przystępując do ich realizacji, należy mieć na uwadze 

wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy Żyrzyn przedstawione poniżej w tabeli. 

Wskaźniki zostały opracowane przede wszystkim na podstawie danych statystycznych 

Urzędu Statystycznego w Lublinie z 2002 r., danych z U.G. w Żyrzynie oraz  danych WIOŚ.  

 

Tabela nr 8.1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy Żyrzyn 

 

Lp. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju  Stan 

wyjściowy 
1 Długość sieci wodociągowej 64,3 km 

2 Ilość przyłączy wodociągowych   1407 

3 Procent mieszkańców gminy korzystający z wodociągu 70 % 

4 Roczne zużycie wody 104,5 dam
3
/rok 

5 Zużycie wody na 1 mieszkańca 12,7 m
3
/rok 

6 Długość sieci kanalizacyjnej 12,0 km 

7 Ilość przyłączy kanalizacyjnych 291 

8 Procent mieszkańców gminy korzystający z kanalizacji 10 % 

9 Procentowy stosunek długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej 58,95 % 

10 Komunalne oczyszczalnie ścieków 1 

11 Ścieki oczyszczone  25 dam
3
/rok 

12 Jakość wód powierzchniowych (rzeka Wieprz) n.o.n. 

13 Jakość wód podziemnych, procentowy udział wód klasy Ia i Ib b.d. 

14 Emisja zanieczyszczeń pyłowych b.d. 

15 Emisja zanieczyszczeń gazowych b.d. 

16 Powierzchnia lasów i gruntów leśnych 4 595 ha 

17 Procentowy udział lasów i gruntów leśnych w gminie 35,6 % 

18 Procentowy udział terenów objętych ochroną prawną 65,1 % 

19 Powierzchnia OChK 8 391 ha 

20 Powierzchnia rezerwatów 203,02 ha 

21 Powierzchnia użytków ekologicznych 58,76 ha 

22 Powierzchnia terenów zdegradowanych b.d. 

23 Długość ścieżek pieszych, konnych i rowerowych b.d. 

24 Ilość przedsiębiorstw z certyfikatem ISO 14001 brak 

25 Ilość instalacji planowanych do objęcia pozwoleniem zintegrowanym brak 

26 Ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca 0,215 

Mg/m/rok 

27 Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy w skali roku 1840 m
3
 

28 Procentowy udział odpadów zebranych selektywnie do wszystkich odpadów 

komunalnych zebranych w roku 

0 

29 Ilość posiedzeń rady gminy poświęconych ekologii b.d. 

30 Ilość organizacji pozarządowych działających  w gminie b.d. 

31 Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska  38,92 

PLN/m/rok 

32 Ilość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców  

33 Nakłady na edukację ekologiczną  b.d. 
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1. Wprowadzenie 
 

Rzeczypospolita Polska zgodnie z zapisami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  Ochrona 

środowiska jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez swoją politykę, 

powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nie 

uszczuplonych współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  

 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

 

Podstawą prawną opracowania niniejszego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Żyrzyn są poniższe akty prawne: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. 2001.62.628, 2002.41.365 i 

2002.113.984), 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001. 100.1085 i 

2002.143.1996). 

Sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami wynika z Art. 14-16 ustawy o 

odpadach. Za wykonanie dokumentu odpowiedzialny jest  Wójt Gminy.   

Plan gospodarki odpadami jest uchwalany przez Radę Gminy, podlega uaktualnieniu 

nie rzadziej niż co 4 lata a raz na 2 lata Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie 

Gminy raport z wprowadzania programu. 

Projekt planu gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn podlega zaopiniowaniu przez 

zarząd województwa lubelskiego oraz zarząd powiatu puławskiego. Powyższe organy 

udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu, nie 

udzieleni opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn został opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620). 
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1.2 Cel i zakres opracowania  

 

Głównym celem opracowania jest wskazanie efektywnych rozwiązań problemów 

związanych z gospodarką odpadami w gminie. Rozwiązania te mają za zadanie dostosować w 

jak największym stopniu system gospodarki odpadami w gminie Żyrzyn do wymagań 

prawnych, społecznych i ekonomicznych.  

W planie sformułowano cele do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami na terenie 

gminy Żyrzyn. Opracowany plan obejmuje okres 2004 – 2007, z uwzględnieniem 

perspektywy długoterminowej do roku 2016.  

Zapisy niniejszego opracowania są spójne z zapisami poniższych dokumentów 

nadrzędnych: 

- Krajowy plan gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r., 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego, Lublin 2003 r., 

- Plan gospodarki odpadami dla powiatu puławskiego, Puławy 2003 r. 

Zgodnie z polskim prawodawstwem w dziedzinie odpadów, do opracowania zakresu 

zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: 

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w 

danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć, 

- unieszkodliwiani odpadów (poza składowaniem), 

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da 

się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania.   

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn stanowi spójną część Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Żyrzyn. Relacje pomiędzy niniejszym opracowaniem a opracowaniami 

na poszczególnych szczeblach administracyjnych przedstawiają się następująco. 
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Ryc. nr 1.1. Relacje Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami  

 dla gminy Żyrzyn do innych opracowań na poszczególnych szczeblach  

  

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA

Polityka Ekologiczna

Panstwa

Krajowy

Plan Gospodarki Odpadami

Program Ochrony

Srodowiska

województwa lubelskiego

Plan Gospodarki Odpadami

województwa lubelskiego

Program Ochrony

Srodowiska

powiatu pulawskiego

Plan Gospodarki Odpadami

powiatu pulawskiego

Studium uwarunkowan

  i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy Zyrzyn

Program Ochrony

Srodowiska

gminy Zyrzyn

Plan Gospodarki Odpadami

gminy Zyrzyn

Strategia rozwoju

gminy Zyrzyn

 
 

 

Projekt planu gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn był opracowywany równolegle z 

programem ochrony środowiska dla gminy Żyrzyn. 

Dla prawidłowej realizacji zdefiniowanych zadań planu gospodarki odpadami dla 

gminy Żyrzyn wskazano sposoby zarządzania i nadzoru nad realizacją zapisanych celów.  

Ponadto Plan gospodarki odpadami dla Gminy Żyrzyn jest zgodny z następującymi 

dokumentami i opracowaniami: 

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska,  

Warszawa 2000 r., 

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r., 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn, 

Biuro Usługowe „Anihal” Sp. z o.o. w Siedlcach, Żyrzyn  2000 r. 

Przy sporządzaniu planu gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn korzystano z 

„Poradnika powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, wydanego przez Ministerstwo 

Środowiska w 2002 r. 

Plan przyjmuje podstawowe zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony 

środowiska UE i Polski. Są to: 

 zasada zrównoważonego rozwoju, 
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 zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

- sprawiedliwości międzypokoleniowej, 

- sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej, 

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą, 

 zasada przezorności, 

 zasada uspołecznienia i subsydiarności, 

 zasada prewencji, 

 zasada „zanieczyszczający” płaci, 

 zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 

W opracowaniu zaproponowano system kompleksowych i zintegrowanych działań na 

rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów, zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów wytworzonych na terenie gminy Żyrzyn. Zdefiniowanie zadań poprzedzone było 

analizą obecnego stanu gospodarki odpadami w gminie. Analiza ta pozwoliła zaprojektować 

rozwiązania dostosowujące system gospodarowania odpadami na terenie gminy Żyrzyn do 

standardów technologicznych i ekologicznych Unii Europejskiej. Rozwiązania te ponadto są 

ukierunkowane na uzyskanie jak największego efektu ekologicznego przy jak najmniejszych 

nakładach. Zapisy planu powinny zagwarantować mieszkańcom gminy należną higienę 

środowiska lokalnego oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu ekologicznego w miejscu 

zamieszkania.  

W opracowaniu dokonano podziału odpadów powstających na terenie gminy Żyrzyn na 

trzy zasadnicze grupy: 

- odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, odpady opakowaniowe, 

komunalne osady ściekowe, 

- odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z jednostek 

służby zdrowia, baterie i akumulatory, oleje odpadowe, wyeksploatowane pojazdy, zużyte 

opony, 

- odpady niebezpieczne, wydzielone z odpadów powstających w sektorze komunalnym i 

gospodarczym. 

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Żyrzyn ma otwartą formułę, co oznacza że 

powinien być korygowany i uszczegóławiany wraz ze zmianą aktów prawnych związanych z 

niniejszym dokumentem a także w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności i 

warunków na terenie gminy. 
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1.3 Struktura dokumentu 

 

Rozdział 1 Zawiera podstawy prawne, cel, zakres opracowania oraz metodykę jego 

tworzenia. 

Rozdział 2 Zawiera ogólną charakterystykę gminy Żyrzyn. 

Rozdział 3 Zawiera diagnozę stanu środowiska w gminie.  

Rozdział 4 Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Żyrzyn 

Rozdział 5 Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami 

Rozdział 6 Projektowany system gospodarki odpadami 

Rozdział 7 Działania mające na celu poprawę w zakresie gospodarki odpadami w 

gminie  

Rozdział 8 Zadania do realizacji w latach 2004 – 2016 oraz źródła środków 

finansowych 

Rozdział 9 Analiza oddziaływania planu na środowisko 

Rozdział 10 Instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów 

Rozdział 11 Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów 

Rozdział 12 Streszczenie  

 

1.4 Metodyka opracowania planu  

 

Opracowanie zostało wykonane w bieżącej konsultacji z przedstawicielami Gminy 

Żyrzyn. Metodyka tworzenia Planu oparta byłą o następujące elementy: 

- ustalenie szczegółów, zakresu i formy opracowania w oparciu o dyskusje z władzami 

Gminy, 

- przegląd i ocena wszystkich dostępnych danych o stanie środowiska i stanie 

gospodarki odpadami na terenie Gminy, 

- analiza dokumentów finansowych Gminy, 

- sprecyzowanie potrzeb gminy w zakresie gospodarki odpadami, 

- opracowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz zadań i 

szczegółowych przedsięwzięć w konsultacji z przedstawicielami gminy, 

- określenie środków finansowych związanych z zadaniami oraz źródeł finansowania, 

- określenie metod weryfikacji celów i monitorowania wdrażania planu.  
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Opracowanie zostało wykonane na podstawie zebranych materiałów, z których 

większość pochodziła z Urzędu Gminy Żyrzyn, natomiast pozostałe z instytucji, jednostek i 

przedsiębiorstw działających na terenie gminy.  

Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn” został pozytywnie 

zaopiniowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Zarząd Powiatu Puławskiego. 

 

1.5 Wykonawca opracowania 

 

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Wójta Gminy Żyrzyn przez Biuro 

Projektowo-Doradcze EKOPROFIL w Lublinie. Realizacja zlecenia była prowadzona przez 

zespół pod kierunkiem mgr inż. Filipa Szydeł, a nadzór realizacyjny pełnił Wójt Gminy 

Żyrzyn mgr inż. Andrzej Bujek.    

   

2. Charakterystyka Gminy Żyrzyn 
 

Gmina Żyrzyn jest jedną z 11 gmin powiatu puławskiego, położona jest w północno-

zachodniej części województwa lubelskiego i w północnej części powiatu. Gmina Żyrzyn 

graniczy: 

- od zachodu z gminą Puławy, 

- od północnego-zachodu z gminą Ryki, 

- od północy z gminą Ułęż, 

- od wschodu z gminą Baranów i Abramów, 

- od południowego-wschodu z gminą Kurów, 

- od południa z gminą Końskowola. 

Północno-zachodnią granicę gminy Żyrzyn (z gminami Ryki i Ułęż) stanowi rzeka 

Wieprz. Pozostałe naturalne granice stanowią: lasy (od południowego-zachodu, południa, 

południowego-wschodu), a z pozostałych stron grunty orne.  

 

 

 

 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn 

 

 

12 

Ryc. nr 2.1. Lokalizacja Gminy Żyrzyn 

 

 

 
 

obszar wiejski     obszar miejski, miejsko - wiejski 

 
źródło: www.gminypolskie.pl 

 

Odległości od ośrodków miejskich wynoszą:  od Puław 12 km, od Ryk 17 km, od 

Lublina 44 km i 120 km od Warszawy.  

Gmina Żyrzyn zajmuje powierzchnię 128,7 km
2 

(12 873 ha), co stanowi 13,79 %  

obszaru powiatu puławskiego.  

W skład Gminy Żyrzyn wchodzi 15 sołectw. Gminę Żyrzyn zamieszkuje 6647 osób. 

Stanowi to 5,6 % mieszkańców powiatu i stawia to gminę na 7 miejscu pod względem ilości 

mieszkańców w powiecie. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Żyrzyn wynosi 52 os/km
2
 i 

jest zdecydowanie niższa od średniej powiatu (107 os/km
2
), średniej województwa  (87 

os/km
2
) i kraju (124 os/km

2
).  

Nieznacznie większą część mieszkańców gminy (50,39 %) stanowią kobiety -  

3348 os. Większość mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym -  

3759 os. (56,5 %). 

Przyrost naturalny na terenie gminy jest ujemny (2003 r.) i wynosi - 1,81 na 1000 

ludności i jest niższy niż w powiecie (- 0,64 na 1000 ludności) i w województwie (- 0,84 na 

1000 ludności). Saldo migracji jest dodatnie i wynosi (2002 r.) 16 os. gdy na terenie 

województwa i powiatu jest ono ujemne (odpowiednio  - 3916 os.  i - 231 os.). 
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W 2002 r. z ogólnej liczby 3759 os. w wieku produkcyjnym, bez pracy pozostawało 543 

os. tj. 14,4 %, co jest wynikiem nieco wyższym od danych powiatowych  

(13,55 %).  

Prognoza demograficzna na następne lata przewiduje liczbę stałej ludności gminy na 

poziomie:  2005 – 6660 os., 2010 – 6727 os., 2015 – 6794 os.  

Warunki fizjograficzne na większości terenu gminy są korzystne dla rozwoju 

osadnictwa. Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna zapewnia sprawność powiązań 

funkcjonalnych pomiędzy ośrodkiem gminnym m. Żyrzyn ze wszystkimi wsiami.  

Osadnictwo na terenie gminy jest nierównomierne. Jego przestrzenny rozkład wynika z 

przebiegu głównych tras komunikacyjnych, zwłaszcza drogi Lublin – Warszawa. 

Wśród zabudowy gminy dominuje zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa z głównymi 

skupiskami zabudowy przy ciągach komunikacyjnych. 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa: nr 17 Warszawa–Lublin–Hrebenne–

Granica Państwa oraz droga wojewódzka nr 823 Puławy-Żyrzyn. 

Na terenie gminy Żyrzyn dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych, 

obejmuje on wszystkie wsie i ponad 70 % mieszkańców gminy. Funkcjonuje tu 7 zbiorczych 

systemów wodociągowych z ujęciami wody.  

Łączna długość sieci głównej wynosi 64,3 km, natomiast przyłączy 50,2 km. Ponad  

95 % odbiorców to indywidualne gospodarstwa domowe, a pozostali to jednostki 

użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Gminna 

Spółdzielnia SCh.  

System kanalizacji w gminie jest słabo rozbudowany, korzysta z niego niecałe 15 % 

mieszkańców gminy. Wg stanu na koniec 2002 r. długość sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Żyrzyn wynosiła 12,0 km a ilość przyłączy kanalizacyjnych 291 szt. Gospodarka 

ściekowa prowadzona jest w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Żyrzynie o wydajności  

300 m
3
/d, współpracującą z systemem kanalizacyjnym Żyrzyn-Zagrody, odprowadzającą 

oczyszczone ścieki do cieku Duży Pioter. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu 

mechaniczno-biologicznego pracującego na zmodyfikowanej technologii osadu czynnego.  

Ok. 72 % budynków mieszkalnych w gminie posiada kanalizację sanitarną. 

Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone wozami 

asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni.  

W chwili obecnej z sieci gazowej na terenie gminy  korzysta nieco ponad 42 %.  
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Gmina Żyrzyn nie należy do obszarów uprzemysłowionych. Produkcja przemysłowa 

skoncentrowana jest głównie w ośrodku gminnym. Dominują tu branże związane z 

ogrodnictwem i rolnictwem.  

Gmina Żyrzyn ma charakter typowo rolniczy, na jej terenie znajduje się 1294 

gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 5,0 ha. Główne kierunki produkcji rolniczej to: 

tucz trzody chlewnej, hodowla bydła, uprawa zbóż, ziemniaków, truskawek i tytoniu. 

W części północnej, gmina ma charakter doliny (dolina rzeki Wieprz i jego dopływów), 

natomiast pozostałe części gminy stanowią wierzchowinę lekko pofałdowaną, nachyloną w 

kierunku zachodnim. Gmina charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i 

wysokim stopniem lesistości. Powierzchnia lasów na terenie gminy Żyrzyn zajmuje 4595,0 ha 

co stanowi 35,6 % powierzchni gminy. Jest to jeden z najwyższych wskaźników lesistości w 

województwie lubelskim. Zgrupowane w duże kompleksy zajmują południowo – wschodnią, 

centralną i zachodnią część gminy.  

Północna część gminy charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi. Jest 

ona położona w dolinie rzeki Wieprz. Zostały tu utworzone: Obszary Chronionego 

Krajobrazu „Pradolina Wieprza” i „Kozi Bór” oraz Rezerwat przyrody „Piskory”. 

 

3. Diagnoza stanu środowiska 
 

Warunki klimatyczne 

 

Północno-wschodnia część gminy leży w obrębie klimatu dziedziny lubartowsko-

parczewskiej, natomiast południowo-zachodnia jej część w obszarze dziedziny opolsko- 

puławskiej (Zinkiewiczowie, 1975 r.). Dla dziedziny lubartowsko-parczewskiej 

charakterystyczne są wysokie średnie roczne wartości wilgotności względnej powietrza (68 – 

70 %) znaczne wartości parowania wody (860 – 900 mm), stosunkowo duże roczne anomalie 

temperatury powietrza (1,2 – 1,4 ˚C) i jedne z największych w województwie prędkości 

wiatrów (3,0 – 3,5 m/sek). Z kolei dziedzina opolsko-puławska odznacza się wysokimi 

średnimi rocznymi wartościami temperatury powietrza (ponad 42 dni), najmniejsza w 

województwie amplituda roczna temperatury powietrza (poniżej 23,8˚ C) i najdłuższym 

okresem lata (ok. 100 dni). 

Gmina posiada korzystne warunki usłonecznienia. Średnie roczne temperatury 

powietrza wynoszą od 7,6 ˚ C na wschodzie do 8,0˚ C  na zachodzie. Okres wegetacyjny trwa 
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od 216 dni na wschodzie do 220 na zachodzie. Czas zalegania pokryw śnieżnej waha się od 

65 dni w części zachodniej do 75 dni na wschodzie. Zachmurzenie jest największe w styczniu 

(78 – 80 %), zaś najmniejsze w lipcu (56 – 58 %). Opad roczny wynosi ok. 560 mm. 

Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunków zachodnich, lokalnie modyfikowane 

rzeźbą terenu.  

 

Rzeźba terenu  

 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Żyrzyn leży na pograniczu dwóch 

makroregionów (należących do podprowincji Niziny Środkowopolskiej) Niziny 

Środkowomazowieckiej (mezoregion Doliny Środkowej Wisły) i Niziny 

Południowopodlaskiej (mezoregiony: Pradolina Wieprza i Wysoczyzna Lubartowska) – 

Kondracki 1998). 

Zdecydowana większość powierzchni gminy (ok. 80 %) znajduje się na Wysoczyźnie 

Lubartowskiej. Jest to falista równina peryglacjalna z ostańcowymi wyniesieniami i o rzadkiej 

sieci wód powierzchniowych. Pozostała część obszaru gminy (w części północnej i północno-

zachodniej) znajduje się w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły - rejon jeziora Piskory oraz  

w mezoregionie Pradolina Wieprza – dolina Wieprza. 

Rzeźba terenu ukształtowana została w plejstocenie i holocenie. Głównymi czynnikami 

mającymi wpływ na istniejąca rzeźbę terenu gminy miały zlodowacenia środkowopolskie, 

zjawiska peryglacjalne na przedpolu lodowca oraz procesy erozyjno-akumulacyjne rzek.  

Wysoczyzna Lubartowska występuje w środkowej i południowej części gminy. 

Większa część falistej równiny osiąga wysokości nie przekraczające 155,0 m.n.p.m. 

Maksymalne wysokości bezwzględne osiągane są na południe od miejscowości Kotliny, 

gdzie wynoszą 192 m.n.p.m. Na południowy-zachód od Kotlin i w lesie na południowy 

zachód od Żerdzi występują wydmy śródleśne. 

Dolina Wieprza obejmuje północna część gminy i można tu wyróżnić: 

- taras nadzalewowy o wysokości 120 – 125 m.n.p.m. zbudowany jest z piasków 

drobnoziarnistych z domieszką żwirów, miejscami urozmaicony wydmami, 

- taras zalewowy wyższy, na wysokości 112 – 121 m.n.p.m. zajmuje największą 

część pradoliny, w rejonie Kośmina wznosi się powyżej 115 m.n.p.m. Jego cechą 

charakterystyczną jest  równinna powierzchnia typowa dla facji powodziowych, 

zbudowany jest on głównie z mad,  
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- taras zalewowy niższy na wysokości 111 – 112 m.n.p.m. wykształcony jest jedynie 

wewnątrz największych zakoli, a jego powierzchnia jest silnie modelowana głównie 

przy wezbraniach rzeki, do tarasu tego należą współczesne wyspy i łachy,   

- starorzecza w różnym stadium rozwoju,  w ramach tarasu nadzalewowego niższego 

Wieprza w okolicach wsi Skrudki, równiny torfowe. 

W dolinie rzeki Wieprz wysokości bezwzględne wahają się od najniższej  

115,5 m.n.p.m. w rejonie Sędowic do 125 m.n.p.m.  w rejonie Skrudek. 

Rejon jeziora Piskory znajduje się w północno-zachodniej części gminy i można tu 

wyróżnić: 

- jezioro Piskory: położony wśród lasu zbiornik wodny o powierzchni ok. 150 ha i 

głębokości max. 1,8 m. Około 90 % jeziora jest porośnięte roślinnością szuwarową. 

- wydmy: od strony północnej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej  jezioro 

Piskory otaczają wydmy paraboliczne i wały wydmowe o długości ok. 2,5 km. 

Najwyższa wydma nad Piskorami osiąga wysokość 135,8 m.n.p.m. i wznosi się do 

15 m nad poziom lustra wody. Wydmy te porasta bór sosnowy z domieszką świerka 

pospolitego i brzozy brodawkowej, w runie występuje borówka czarna i brusznica.  

- Stawy Gózd: zespół stawów położonych  na północ od jeziora Piskory obejmuje 

łącznie 80 ha. Część tego kompleksu jest zabagniona i zarośnięta szuwarami a część 

użytkowana jest jako łąki kośne.  

- łąki Bonowskie położone w dolinie cieku Rabik, śródleśna enklawa obejmuje obszar 

ponad 2 km
2
.  

Wysokości bezwzględne w rejonie jez. Piskory wynoszą do 135,8 m.n.p.m. Wysokości 

względne wahają się od kilku metrów w pradolinie Wieprza do około 40 m w strefie 

pogranicza gmin Żyrzyn i Baranów. Najczęściej natomiast zawierają się w przedziale  

20 – 30 m.  

Na terenie gminy Żyrzyn działalność człowieka nie wpłynęła w istotny sposób na 

ukształtowanie powierzchni ziemi. Antropogeniczne formy rzeźby wiążą się z charakterem 

zagospodarowania terenu i przystosowaniem go do potrzeb rolniczych i komunikacyjnych. 

Do głównych antropogenicznych form terenu występujących na obszarze gminy Żyrzyn 

należy zaliczyć: 

a)      wały przeciwpowodziowe i groble, 

b)      wykopy i nasypy komunikacyjne,  

c)      wyrobiska powierzchniowe. 
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Wały przeciwpowodziowe występują wyłącznie w dolinie rzeki Wieprz (Strzyżowice 

2,8 km), a groble wokół stawów Gózd oraz przy stawach w Żyrzynie, Kotlinach i Osinach. 

Wykopy i nasypy komunikacyjne związane są ze szlakami komunikacyjnymi Po 

najwyższym nasypie przecinającym dolinę Wieprza na terenie gminy przebiega droga 

krajowa nr 17. 

Stosunkowo często występują wyrobiska pozostawione po „dzikiej” eksploatacji 

piasków i żwirów. 

 

Budowa geologiczna 

 

Obszar gminy Żyrzyn położony jest w obrębie strefy brzeżnej platformy 

wschodnioeuropejskiej paleozoicznego rowu lubelskiego, wypełnionego utworami karbonu o 

miąższości około 2000 m. Utwory te przykryte są warstwą jurajskich i kredowych skał 

węglanowych o miąższości około 1000 m. Na utworach kredowych zalegają osady 

trzeciorzędowe.  Utwory te występują na całej powierzchni gminy na najwyższych piętrach 

kredy i reprezentowane są przez osady paleocenu, oligocenu, miocenu i pliocenu. Najstarsze z 

nich to paleoceńskie opoki, gezy i piaski glaukonitowe z fosforytami, pokrywające 

południową część gminy (okolice Borysowa, Bałtowa i Osin). W centralnej części gminy tj. w 

pasie Osiny - Żyrzyn - Jaworow - Kośmin występują piaski oligoceńskie i mioceńskie. 

Najmłodszymi osadami trzeciorzędu są mułki plioceńskie występujące w okolicy Kotlin. 

Na pograniczu trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło ochłodzenie klimatu, które 

spowodowało zmianę deponowanych osadów. Zwiększone opady sprzyjały rozwojowi sieci 

rzecznej i procesom erozyjnym. Transgresja lądolodu południowopolskiego pozostawiła gliny 

zwałowe, które nie zachowały się wskutek intensywnej erozji. Kompleks osadów 

polodowcowych pozostawiło na terenie całej gminy dopiero zlodowacenie środkowopolskie. 

Jest to kompleks osadów akumulacji wodnolodowcowej, zastoiskowej i lodowcowej z 

okresem deglacjacji lądolodu mazowiecko-podlaskiego (drugiego ze stadiałów zlodowacenia 

środkowopolskiego) jest związane uformowanie pradoliny Wieprza jako drogi odpływu wód 

wodnolodowcowych a później rzecznych. Zlodowacenie północnopolskie nie dotarło na teren 

gminy. Natomiast w holocenie nastąpiła akumulacja torfów, namułów torfiastych i mułków 

organicznych.  Utwory czwartorzędu o miąższości 20 – 40 m tworzą: 

 Plejstocen: 

- piaski wodnolodowcowe drobno- i średnioziarniste oraz piaski wodnolodowcowe ze 

żwirami, osady akumulacji wodno-lodowcowej, zastoiskowej i lodowcowej oraz 
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gliny zwałowe (na północ od linii Jaworów – Kol. Wilczanka, na wschód od 

przysiółka Tokary), 

- glina zwałowa na południowy wschód od linii Osiny – Bałtów – Żerdź, 

- iły i mułki zastoiskowe o dużym zróżnicowaniu litologicznym i facjalnym okolice 

miejscowości Parafianka, Wilczanka, Bałtów). 

 Holocen: 

- utwory rzeczne i bagienne reprezentowane przez piaski tarasów zalewowych,  torfy, 

grunty organiczne starorzeczy, mady i piaski eoliczne (zachodnia część gminy - 

Łąki Bałtowskie, na północ od Jez. Piskory, na południowy-wschód od          

Borysowa. 

Gmina posiada własną bazę surowcową w postaci piasków, surowców ilastych i torfów. 

Na terenie gminy są dwa udokumentowane złoża piasków o znaczeniu lokalnym, nie są 

jednak eksploatowane. Eksploatacja odbywa się w wielu miejscach na terenie gminy na 

„dziko” przez okoliczną ludność na własne potrzeby. Tworzy to duże zagrożenia np. 

negatywnego wpływu na wody podziemne (składowanie śmieci w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych) oraz na gleby i krajobraz.   

 

Wody powierzchniowe 

 

W regionalizacji hydrograficznej Lubelszczyzny (Michalczyk, Wilgat, 1998) gmina 

Żyrzyn w całości znajduje się w jednym z subregionów Niziny Mazowieckiej o nazwie 

Mazowsze. Subregion ten ma nieco większe zasilanie atmosferyczne niż sąsiadujący z nim 

region Polesia, a mniejsze od sąsiadującego od południa subregionu Wyżyny Lubelskiej z 

Roztoczem o nazwie Płaskowyż Nałęczowski, Równina Bełżycka i Kotlina Chodelska. 

Odznacza się silnym zróżnicowaniem gęstości sieci wód płynących i deficytem wodnym. 

Gmina Żyrzyn prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Wieprz, jedynie niewielki jej 

fragment (około 0,25 km
2
) w skrajnie południowej części należy do zlewni Kurówki.  

Największą rzeką płynącą na terenie gminy Żyrzyn jest rzeka Wieprz, stanowiąca 

naturalną północną i północno-zachodnią granicę gminy (na długości 17,5 km). Średni spadek 

Wieprza wynosi 0,243 m/km. Średni wieloletni przepływ Wieprza na wysokości Kośmina 

wynosi 37,0 m
3
/s, co odpowiada wskaźnikowi odpływu 114,3 mm. Największe przepływy 

wód w rzece Wieprz są związane z wezbraniami wiosennymi (21 marzec – 24 maj). 
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Wody Wieprza są tak silnie zanieczyszczone, że zakwalifikowano je do grupy n.o.n. 

(zanieczyszczenia pochodzą z ładunków niesionych z górnego biegu rzeki – poza gminą). 

Drugim co do wielkości ciekiem w gminie jest Duży Pioter, biorący swój początek w 

rejonie Bronisławki w gminie Kurów,  a kończący swój bieg ok. 0,9 km na północny-wschód 

od Jez. Piskory. Prowadzi okresowo (wiosną i jesienią) minimalne ilości wody zasilając po 

drodze śródleśny zbiornik wodny „Kotliny” i stawy w Żyrzynie. Pozostałe cieki stanowią 

rowy melioracyjne.  

Na wschodnim skraju kompleksu leśnego „Zagórki” rozdziela się na dwie odnogi, z 

których północna, płynąc krótkim odcinkiem wzdłuż północnego brzegu jeziora Piskory 

zasila stawy Gózd, a południowa, po przepłynięciu jez. Piskory uchodzi w bliskiej odległości 

od zbiornika do Rabika. 

Za ciek okresowy należy uznać Rabik, płynacy Łąkami: Bałtowskimi, Sołdaje i 

Bonowskimi, uchodzący do Wieprza już na terenie gminy Puławy powyżej Niebrzegowa. 

Ciekiem podobnym jest potok Granica uchodzący do Wieprza koło wsi Pogonów oraz potok 

bezimienny płynący spod Kol. Kośmin i wpadający do Wieprza. 

Poza doliną Wieprza, gdzie znajdują się starorzecza (6 starorzeczy posiada 

powierzchnię powyżej 1 ha) wszystkie pozostałe zbiorniki wodne są pochodzenia 

antropogenicznego. Największe zbiorniki stanowią: jezioro Piskory (150 ha), stawy rybne w 

Żyrzynie (20 ha).  Mniejsze to stawy rybne w Kotlinach, Osinach, Skrudkach i Parafiance.  

Na szczególna uwagę zasługuje jezioro Piskory. Jest to pradawne zalewisko, powstałe 

wskutek tamowania wałem wydmowym spływu wód w kierunku Wieprza od strony Żyrzyna, 

Żerdzi i Bałtowa. W połowie XIX w. w miejscu silnie zarośniętego zalewiska utworzono staw 

rybny o powierzchni powyżej 100 ha, który funkcjonował do II wojny światowej. Osuszony 

niemal całkowicie zanikł, ale wskutek podjętej w 1993 r. renaturalizacji, zbiornik został 

odtworzony (obecnie powierzchnia lustra wody sięga 150 ha), a w 1998 r. wraz z otoczeniem 

uzyskał status rezerwatu przyrody. 

Wody powierzchniowe na terenie gminy Żyrzyn charakteryzują się niską jakością 

dotyczy to głównie rzeki Wieprz. Pozostałe cieki Duży Pioter i Rabik na terenie gminy nie są 

badane.  

Wody powierzchniowe na terenie gminy Żyrzyn (badane wg rozporządzenia MOŚZNiL 

z 5 listopada 1991 r.) charakteryzują się niską jakością dotyczy to  rzeki Wieprz. Główne 

wskaźniki przekraczające dopuszczalne normy to: fosfor ogólny i chlorofil „a” przesądzający 

o dyskwalifikacji rzeki na całej jej długości. O wiele korzystniej przedstawia się stan 

czystości Wieprza w ocenie względem większości parametrów zanieczyszczenia. Wskaźniki: 
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chlor, siarczany, azot amonowy i azot azotanowy  - I klasa czystości, azotyny, BZT5, CHZTCr, 

utlenialność  - II klasa czystości, zawiesina i miano coli - III klasa czystości (dane z „Raportu 

o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku”. 

Główne przyczyny wpływające na jakość wód powierzchniowych w gminie Żyrzyn to: 

- słaby stopień skanalizowania gminy, 

- zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości 

płynnych (szamb), 

- dzikie, nie izolowane wysypiska śmieci,  

- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, wylewanie zawartości szamb na 

pola, do rowów  melioracyjnych, do rzek, 

- zanieczyszczenie cieków wodnych głównie  Wieprza poza obszarem gminy. 

Poprawa stanu wód Wieprza jest możliwa jedynie w wyniku współpracy co najmniej 

regionalnej (międzygminnej) z uwzględnieniem  górnej i środkowej części zlewni Wieprza. 

Poprawa stanu czystości innych poza Wieprzem, przepływających przez gminę rzek, zależy 

przede wszystkim od szybszego rozwoju kanalizacji sanitarnej w gminie. 

Największe zagrożenia powodziowe na terenie gminy Żyrzyn występują w jej 

północnej części. Jest to dolina rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Strzyżowice i 

Skrudki. Obszary te chronione są wałami przeciwpowodziowymi. W obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi należy wprowadzić: 

- zakaz lokalizacji zabudowy, 

- zakaz składowania odpadów oraz środków mogących zanieczyścić środowisko w 

przypadku wystąpienia powodzi. 

Na pozostałym obszarze gminy zagrożenia przeciwpowodziowe nie występują. 

 

Wody podziemne 

  

Obszar gminy należy do lubelsko-radomskiego regionu hydrogeologicznego. Część 

skrajnie zachodnia (rejon jeziora Piskory) znajduje się w obszarze podregionu radomskiego, 

w którym pod przepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi utworami powierzchniowymi 

występują trzy poziomy wodonośne: 

- czwartorzędowy - w piaskach i żwirach, 

- trzeciorzędowy - w opokach, wapieniach, marglach i gezach, 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn 

 

 

21 

- kredowy - w opokach i marglach. 

Pozostała część gminy należy do podregionu lubelskiego, w którym pod słabo 

przepuszczalnymi utworami powierzchniowymi, głównym piętrem wodonośnym jest poziom 

kredowy. 

Wody czwartorzędowe tworzą pierwszy poziom wodonośny. Występują w pradolinie 

Wieprza oraz w dolinach jego dopływów: Dużego Piotra i Rabika. Są to wody 

przypowierzchniowe, bądź gruntowe, zasilane bezpośrednio w procesie infiltracji wód 

opadowych. Charakteryzują się swobodnym zwierciadłem wody, podlegającym w ciągu roku 

wahaniom w zależności od wielkości opadów. W dolinie rzeki Wieprz poziom wodonośny 

tworzą piaski rzeczne, poziom  zasilany jest wodami tej rzeki. Na wysoczyźnie występują w 

utworach wodnolodowcowych,  poziom ma charakter zawieszony. Poziom ten występuje na 

głębokości od kilku do kilkunastu metrów zwykle pod ciśnieniem. Wody czwartorzędowe 

mają duże znaczenia dla zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkańców gminy – główny 

poziom czerpalny dla studni chłopskich. Ze względu na dużą zmienność litologiczną utworów 

czwartorzędowych zwierciadło wód podziemnych występuje na różnej głębokości. Najpłycej 

wody te występują w dolinie Wieprza (0 – 2 m) natomiast najgłębiej na głębokich piaskach 

dawnego tarasu Pradoliny Wieprza (5 – 10 m). Wody te ujmowane są przez wodociąg wiejski 

w Żerdzi. 

Wody poziomu trzeciorzędowego  o zwierciadle napiętym, maja charakter szczelinowy. 

W pradolinie Wieprza mają kontakt z piaszczystymi osadami czwartorzędowymi, które 

pośrednio zasilają. Wody tego poziomu ujmowane są tylko przez studnię Ośrodka Zdrowia w 

Żyrzynie. Pozostałe ujęcia wody na terenie gminy ujmują poziom górnokredowy. 

Wody głównego użytkowego piętra wodonośnego tj. kredy górnej zalegają na 

znacznych głębokościach, mają charakter wód szczelinowych występujących pod znacznym 

ciśnieniem. Kredowe piętro wodonośne dostarczające wody dobrej jakości do wodociągów 

wiejskich ujmowane jest przez studnie wiercone. 

Gmina Żyrzyn niemal w całości znajduje się w obszarze głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 (Lublin), współtworzącego wraz z GZWP nr 407 (Chełm – Zamość) 

rozległy zbiornik wód kredowych o nazwie Niecka Lubelska. Północną granicę zbiornika 

tworzy dolina Wieprza, która oddziela GZWP nr 406 od zbiornika wód trzeciorzędowych o 

nazwie Niecka Mazowiecka. 

Wielkość tj. odnawialność zasobów wód podziemnych w obszarze gminy ocenia się na 

około 200 m
3
/d/km

2
, z tym że odnawialność poszczególnych systemów wodonośnych jest 

dość zróżnicowana. Odnawialność poziomu czwartorzędowego sięga 200 m
3
/d/km

2
 (rośnie ku 
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dolinie Wisły, wyraźnie przekraczając w jej strefie te wartość), trzeciorzędowego ok.   

100 m
3
/d/km

2
 (rośnie ku północnemu-wschodowi), zaś kredowego 50 - 100 m

3
/d/km

2
, z 

tendencją rosnącą w kierunku południowym. 

Wody podziemne na terenie gminy stanowią główne źródło zaopatrzenia ludności w 

wodę. W skład wodociągów gminnych wchodzi 7 stacji  i 64,3 km sieci wodociągowej. 

Ujęcia wodne znajdują się w miejscowościach: Bałtów (ujęcie Bałtów–Borysów), Kotliny, 

Osiny, Parafianka, Wola Osińska, Żerdź, Żyrzyn. Ujęcia wody Szkoły Podstawowej w 

Żerdzi, Ośrodka Zdrowia w Żyrzynie są nieczynne. Z innych użytkowników z własnego 

ujęcia korzysta jedynie gorzelnia w Żyrzynie. 

Do oceny jakości wód podziemnych na obszarze gminy Żyrzyn przeanalizowano  

archiwalne analizy fizyko–chemiczne wody pochodzące z okresu budowy poszczególnych 

studni.  

Z analiz wynika, że wody czwartorzędowe są to wody słodkie bez zapachu, jedynie w 

sąsiedztwie łąk i torfowisk pojawia się zapach roślinny lub siarkowodoru, o średniej 

twardości, słabo zasadowe i zasadowe, o niskiej mineralizacji. Zawartości żelaza przekraczają 

normy dla wód pitnych. Ilości chlorków, siarczanów, azotanów, azotynów i amoniaku nie 

przekraczają dopuszczalnych stężeń.  

Wody poziomu kredowego charakteryzują się na ogół dobrą jakością, są to wody 

wodoroweglanowo–wapniowe, bezbarwne, bez zapachu o odczynie słabo zasadowym, 

średnio twarde i twarde o niskiej mineralizacji. W wodach kredowych występują niewielkie 

ilości chlorków, siarczanów od kilku do kilkunastu mg/dcm
3
. Zawartości amoniaku, azotanów 

i azotynów nie przekraczają dopuszczalnych stężeń dla wód pitnych. Wody trzeciorzędowe 

posiadają podobny chemizm jak wody kredowe. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ujmowane przez studnie wiercone wody 

podziemne na terenie gminy Żyrzyn są dobrej jakości. Jedynie ze względu na podwyższoną 

zawartość żelaza wymagają prostego uzdatniania. 

 

Gleby 

 

Powierzchnia gminy wynosi 12 873 ha. Gmina Żyrzyn znajduje się w obrębie 

lubartowsko-kockiego regionu glebowego, który odznacza się dominacją, jako skał 

glebowych, utworów plejstoceńskich. Jedynie w części północnej i północno-zachodniej 

występują gleby utworów holoceńskich, o dużej zawartości próchnicy – mady w dolinie 
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Wieprza na północny-wschód i południe od Jez. Piskory – gleby mułkowo-bagienne. Poza 

dolinami i obrzeżami mady występują w Kośminie, Strzyżowicach, Wilczance, Skrudkach i 

Parafiance. Na pozostałym obszarze dominujący jest udział gleb bielicowych wytworzonych 

z piasków słabo gliniastych a tylko pod lasami – z piasków luźnych. W okolicy Parafianki 

wykształciły się gleby bielicowe z glin zwałowych i piasków naglinowych. 

Na obszarze prawie całej gminy przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i 

kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. 

Zdecydowana większość gleb (96,1 %) nie jest zagrożona erozją. 

Uwzględniając bonitację gleb na gruntach ornych dominują gleby klasy IVa – 1573 ha i 

IIIb – 1280 ha. Największy kompleks gleb III klasy występuje w południowej części gminy 

(wieś Osiny) oraz północnej i północno-wschodniej części. 

Największe aerały 4384 ha co stanowi 78,4 % areału gruntów rolnych zajmują gleby 

kompleksu żytnio-ziemniaczanego. Największa powierzchnię zajmują gleby w kompleksie 

żytnim bardzo dobrym (32,5 %) oraz żytnim dobrym  (20,7 %). Gleby kompleksów 

pszennych zajmują łącznie powierzchnię 337 ha, co stanowi tylko 6,0 % areału gruntów 

ornych. Gleby w kompleksach zbożowo-pastewnych występują na powierzchni 880 ha, co 

stanowi 15,7 % areału. 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej gleb wynosi 66,2 pkt (dane IUNG Puławy 1994 r.). 

Wskaźnik ten dla byłego woj. lubelskiego wynosił 77,8 pkt, a więc jakość gruntów ornych na 

terenie gminy jest znacznie gorsza niż przeciętna w byłym woj. lubelskim. 

Na terenie województwa lubelskiego prowadzony jest monitoring gleb w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska ma on na celu obserwowanie zmian jakości gleb pod 

wpływem czynników antropopresji. Na terenie gminy Żyrzyn nie ma prowadzonego 

monitoringu gleb, najbliższy punkt zlokalizowano w miejscowości Skowieszyn w gminie 

Końskowola.  

Wyniki badań prowadzone w najbliższym dla gminy Żyrzyn punkcie, w miejscowości 

Skowieszyn w gminie Końskowola wykazują, że żaden z parametrów nie został 

przekroczony, tylko zawartość WWA jest podwyższona. 

 

Powietrze atmosferyczne 

 

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa lubelskiego 

prowadzone są przez Wojewódzką Stacje Sanitarno–Epidemiologiczną w Lublinie i 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Z „Raportu o stanie środowiska 

województwa lubelskiego za rok 2002” wynika że na obszarze gminy Żyrzyn nie prowadzono 

takich pomiarów.  

Najbliżej obszaru gminy Żyrzyn badania prowadzone były w  punktach pomiarowych 

zlokalizowanych w   Końskowoli i Puławach.  

Wyniki badań nad poziomem zanieczyszczenia powietrza wskazują na znaczna 

poprawę sytuacji w porównaniu z okresem lat 90-tych (dane monitoringu wojewódzkiego) 

poprawa ta nastąpiła głownie w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–

gazowych przez Zakłady Azotowe „Puławy” jak i realizacji inwestycji mających na celu 

ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę nośników energii. 

Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego mają 

Zakłady Azotowe „ Puławy” zlokalizowane w Puławach w odległości ok. 5 km od zachodniej 

granicy gminy Żyrzyn.  

Zakładach Azotowych „Puławy” emisja do powietrza w 2002 roku wzrosła w 

porównaniu do wielkości w 2001 roku o 17,88 %, nastąpił wzrost emisji gazów o 17,67 % 

(dwutlenku węgla o 17,60 %). Emisja pyłów uległa zmniejszeniu o 1,84 %. 

Poza emisja przemysłową znaczący wpływ na stan czystości powietrza ma emisja niska, 

która obejmuje emisje ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie 

paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość emisji 

niskiej pozostaje w relacji do stopnia zgazyfikowania danego terenu. Na terenie gminy 

Żyrzyn 42,1 % budynków mieszkalnych wyposażonych jest w gaz z sieci. 

Na stan czystości powietrza wywierają również zanieczyszczenia pochodzące ze 

środków transportu, których przyczyną jest zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura 

ich eksploatacji także duże nasilenie ruchu pojazdów przy głównych szlakach 

komunikacyjnych biegnących przez teren gminy.  

W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się 

zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory 

(szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m. in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzono najbliżej w Końskowoli i 

Puławach. Wyniki tych badań z lat 2001 – 2002 wskazują na stosunkowo dobrą jakość 

powietrza.  

Rozprzestrzenieniu się toksycznych składników spalin emitowanych przez pojazdy 

samochodowe przeciwdziałać będą pasy zieleni izolacyjnej. 
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Hałas 

 

Głównymi źródłami hałasu są przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja,  

z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost 

mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany z przewozem towarów, z koniecznością 

do dojazdu do pracy, jak również z turystyką, jest obecnie dominującym źródłem hałasu. 

Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest 

z przebiegiem tras komunikacyjnych.  

Przez gminę Żyrzyn (miejscowość Żyrzyn) przebiega droga krajowa nr 17 Warszawa– 

Lublin–Zamość–Hrebenne (granica państwa). 

Na przebadanych odcinkach tej drogi (w 2001 r. najbliżej gminy badano otoczenie drogi 

w Kurowie przy ul. Lubelskiej), średni równoważny poziom hałasu A przy jezdni wynosił 

72,7 dB, podczas gdy dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wynosił 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej, a dla zabudowy 

zagrodowej – 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej. 

 Na terenie gminy Żyrzyn główne trasy komunikacyjne nie przebiegają przez tereny o 

gęstej zabudowie. 

W zachodniej części gminy okresowo odczuwalny jest hałas lotniczy, którego źródłem 

są samoloty Dęblińskiej Szkoły Lotniczej.  

Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie 

uciążliwości hałasowej w skali  kraju. Szczególnie uciążliwe są stacjonarne źródła hałasu 

(obiekty przemysłowe i usługowe) położone w pobliżu budynków mieszkalnych. Hałas 

przemysłowy na terenie gminy Żyrzyn nie stanowi problemu ponieważ brak jest zakładów 

przemysłowych i usługowych wytwarzających hałas. 

Uciążliwym źródłem hałasu są również linie energetyczne. System przesyłu energii 

elektrycznej w kraju oparty jest o linie wysokiego napięcia (WN), linie niskiego napięcia 

(NN) oraz stacje elektroenergetyczne (rozdzielcze).  

Podsumowując można stwierdzić, że na terenie gminy Żyrzyn klimat akustyczny 

kształtowany jest w zdecydowanej większości przez hałas komunikacyjny wytwarzany przez 

pojazdy drogowe. O wielkości poziomu hałasu drogowego decydują: 

 hałas pojazdów i ich stan techniczny, 

 natężenie ruchu, 

 udział pojazdów ciężkich, 

 rodzaj nawierzchni, 
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 prędkość pojazdów, 

 płynność ruchu, 

 stan techniczny pojazdów. 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę samochodów poruszających się po drogach aktualny 

poziom hałasu jest wyższy od badanego i stopniowo, z roku na rok rośnie. 

Ze względu na niski stopień uprzemysłowienia gminy, Bardzo niski jest udział hałasu 

przemysłowego. O jego uciążliwości decyduje: 

 wielkość emitowanego hałasu, 

 zastosowany park maszynowy, 

 przeznaczenie terenów otaczających obiekt, 

 odległość terenu chronionego akustycznie (np. zabudowa mieszkalna), 

 rodzaj stosowanych zabezpieczeń hałasowych, 

 organizacja i czas pracy, 

 topografia terenu. 

Na terenie gminy Żyrzyn nie prowadzono pomiarów hałasu przemysłowego ale 

pomimo tego można stwierdzić, że nie stanowi on na terenie gminy problemu.   

 

Zasoby przyrody ożywionej 

 

Gmina Żyrzyn w skali regionu odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi. 

Na terenie gminy Żyrzyn dominują 3 typy krajobrazów: rolniczy (ok. 52 % pow. gminy), 

dolinny (ok. 13 %)  i leśny (ok. 35 %). Lokalnie występują zbiorniki wodne urozmaicające 

krajobraz rolniczy i leśny. 

 Największe walory przyrodniczo–krajobrazowe w gminie mają: rezerwat Piskory, 

dolina rzeki Wieprz oraz kompleks lasów „Kozi Bór” ze względu na różnorodność gatunkową 

fauny i flory. 

Na terenie gminy Żyrzyn znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Ochroną 

obszarową w postaci obszarów chronionego krajobrazu objęte jest 65,1 % powierzchni gminy 

(83,9 km 
2
).   

Są to: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

- Rezerwat przyrody „Piskory”, 
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- 7 użytków ekologicznych. 

Najwyższą formą ochrony ustanowioną na terenie gminy jest rezerwat przyrody 

„Piskory”. Rezerwat ten ma charakter biocenotyczny. Celem ochrony jest zachowanie ze 

względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zespołu ekosystemów wodnych, 

bagiennych i leśnych o dużej różnorodności biologicznej zwłaszcza zrekultywowanego 

jeziora z bogatą awifauną lęgową.  

OChK „Kozi Bór” został utworzony dla ochrony rozległych kompleksów leśnych i 

łąkowych wokół Zakładów Azotowych w Puławach. Na terenie gminy Żyrzyn ma on 

powierzchnię 22,21 km
2
 co stanowi 17,5 % jego całkowitej powierzchni. Ustanowiono go w 

celu ochrony kompleksu leśnego „Kozi Bór”, a poza obszarem gminy również kompleksów 

zaroślowych i łąkowych, położonych miedzy Puławami a Kozłowieckim Parkiem 

Krajobrazowym. 

OChK „Pradolina Wieprza” znajduje się w północnej i północno-zachodniej części 

gminy. Jego powierzchnia na terenie gminy Żyrzyn wynosi 61,7 km
2
  co stanowi 47,9 % 

powierzchni gminy i 18,6 % jego całkowitej powierzchni. Obszar ten został powołany dla 

ochrony walorów przyrodniczych doliny dolnego Wieprza oraz dużych kompleksów lasów 

Żyrzyńskich, a poza terenem gminy Żyrzyn, również walorów przyrodniczych okolic jezior 

Kunów i Firlej. 

Oba obszary OChK zajmują razem 65 % powierzchni gminy. 

Ponadto dla ochrony lokalnej bioróżnorodności śródleśnych środowisk łąkowo-

bagiennych na terenie gminy Żyrzyn, nadano status użytku ekologicznego siedmiu  obiektom 

przyrodniczym o łącznej powierzchni 58,76 ha znajdującym się w Nadleśnictwie Puławy 

obręb Żyrzyn. Są to : 

 W leśnictwie Zagórki: 

- torfowiska i łąki o pow. 1,50 ha (oddz. 45 c), 

- torfowiska i łąki o pow. 0,27 ha (oddz. 45 k), 

- torfowiska i łąki o pow. 0,57 ha (oddz. 45 m), 

- wydma o pow. 1,0 ha (oddz. 52 c), 

 W leśnictwie Wola Osińska: 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 3,93 ha (oddz. 106 c), 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 3,31 ha (oddz. 106 k  

i  111 a), 

- zbiornik wodny okresowo wysychający o powierzchni 2,14 ha (oddz. 110 b). 

Gmina podjęła również starania o przyznanie statusu pomników przyrody 15 drzewom. 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn 

 

 

28 

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL  ujściowy odcinek Wieprza 

stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym („Dolny Wieprz, symbol 46k). 

Przylegająca do opisywanego obszaru „Dolina Środkowej Wisły” (symbol 23 M) jest 

obszarem węzłowym o znaczeniu międzynarodowym. Ponadto dolina Dużego Piotra  stanowi 

korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, łączący obszary chronionego krajobrazu  

kompleks leśny „Kozi Bór” z „Pradoliną Wieprza” , tworząc w ten sposób lokalną sieć 

ekologiczną. 

Na obszarze gminy Żyrzyn występują obszary włączone w europejską sieć ekologiczną 

NATURA 2000. Z obszaru gminy do statusu tzw. Ostoi siedliskowej (SOO) wytypowano 

część doliny Wieprza i rejon jez. Piskory pod wspólna nazwą „Dolina Dolnego Wieprza”, zaś 

do statusu tzw. ostoi ptasiej (OSO) włączono rejon jez. Piskory pod nazwa „Jezioro Piskory”. 

Jak na panujące na Lubelszczyźnie warunki naturalne gmina Żyrzyn jest dość silnie 

zróżnicowana siedliskowo. W regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz, 1993) w 

granicach gminy wyodrębniają się 3 podokręgi (podstawowe jednostki geobotaniczne): 

Gołębski oraz Doliny Dolnego Wieprza i Żyrzyński. Podział geobotaniczny gminy w dużym 

przybliżeniu odzwierciedla zróżnicowanie fizyczno-geograficzne. Pod względem 

siedliskowym i florystycznym najbardziej urozmaicone są północna i zachodnia część gmin, 

natomiast uboższa pod tym względem jest jej część środkowa i południowa. 

Współcześnie zbiorowiska o charakterze naturalnym są silnie zniszczone i zachowane 

tylko na bardzo ograniczonej przestrzeni, a ich skład często znacznie odbiega od pierwotnego. 

Zachowały się na siedliskach najmniej korzystnych z punktu widzenia działalności człowieka. 

W związku z antropogenicznymi przekształceniami krajobrazu większość zbiorowisk 

naturalnych uległo zniszczeniu (często poprzez melioracje – pojmowaną  niewłaściwie jako 

tylko i wyłącznie osuszanie terenu), a ich miejsce zajęły zbiorowiska wtórne. Przestrzennie 

duże znaczenie maja także zbiorowiska pół naturalne (łąki i pastwiska, a także część 

zbiorowisk leśnych), które utrzymują się głównie dzięki zabiegom gospodarczym.  

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne może pochodzić ze źródeł 

naturalnych i sztucznych. Naturalnym źródłem promieniowania jest ziemskie pole elektryczne 

lub magnetyczne, wyładowania atmosferyczne oraz fale elektromagnetyczne pochodzenia 

kosmicznego. 
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Największe oddziaływania środowiskowe pochodzą od nadawczych stacji radiowych, 

telewizyjnych i telefonii komórkowej, które emitują radiofale o częstotliwości 0,1–300 MHz i 

mikrofale 300–300 tys. MHz. 

Na terenie województwa lubelskiego do końca 2002 r. zgodę na użytkowanie uzyskało 

ok. 290 stacji bazowych telefonii komórkowej i liczba ta stale wzrasta. 

Na terenie gminy Żyrzyn znajdują się 4 stacje nadawcza telefonii komórkowej GSM 

900: dwie w Żyrzynie, oraz po jednej w Kotlinach i Borysowie. Stacje posiadają moc do 400 

Watt. 

Zasilanie gminy energią elektryczną SN 15 kV odbywa się ze stacji - GPZ-ów 110/15 

kV w Puławach, Rudach, Dęblinie i Rykach, z możliwością awaryjnego zasilania części 

gminy ze stacji w Michowie. 

W celu minimalizacji wpływu obiektów stanowiących źródła podwyższonego 

promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi, należy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wprowadzić zapisy uniemożliwiające wprowadzenie 

budownictwa jednorodzinnego na tereny zagrożone oraz zapisy uniemożliwiające budowę 

nowych źródeł promieniowania w pobliżu terenów zabudowy jednorodzinnej. 

 

Ochrona środowiska przed niebezpiecznymi awariami 

 

Na terenie gminy Żyrzyn potencjalny problem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

wynikających z awarii przemysłowych nie występuje, ze względu na brak instalacji, 

zakwalifikowanych do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowych. Potencjalnym źródłem zagrożenia na terenie badanej gminy jest transport 

drogowy, którym przewozi się ładunki niebezpieczne (w tym przewóz paliw płynnych 

autocysternami). Zagrożenie takie może występować głównie ze strony transportu drogą 

krajową nr 17 i drogą wojewódzką nr 823. 

 

Edukacja ekologiczna 

 

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Żyrzyn prowadzona jest w podstawowym 

wymiarze w ramach działalności dydaktycznej i pedagogicznej szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Wojewody Lubelskiego, Starosty Puławskiego oraz pozarządowych organizacji 
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ekologicznych, dzieci i młodzież szkolna bierze udział w różnych formach edukacji 

ekologicznej. Są to m. in. konkursy, olimpiady i alerty o tematyce ekologicznej. Głównym 

zadaniem tej działalności jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za 

stan środowiska naturalnego. 

Bardzo istotna rolę w zakresie edukacji ekologicznej odgrywa działalność prowadzona 

przez Nadleśnictwo Puławy wspólnie z Ogrodem Botanicznym UMCS w Lublinie na terenie 

rezerwatu „Piskory”. Działalność ta ukierunkowana jest zarówno na rozpowszechnianie 

informacji i propagowanie ochrony przyrody w kwestii merytorycznej, jak też i tworzenie 

zaplecza technicznego wzbogacającego obszary chronione bądź cenne przyrodniczo o sferę 

edukacyjną.  Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewody 

Lubelskiego i Nadleśnictwa Puławy  wydana została broszura informacyjna „Ścieżka 

dydaktyczna Gołąb–Niebrzegów–Borysów (autorzy: Tadeusz J. Chmielewski, Ryszard 

Płecha, Ryszard Sawicki) dotycząca rezerwatu „Piskory” z opisem wyznaczonych i 

urządzonych czterech ścieżek dydaktycznych przyrodniczo-leśnych, pokazujących sposoby i 

efekty przyrodniczej rekultywacji terenów zdegradowanych. Ścieżki te cieszą się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających rezerwat.  

 

4. Aktualny stan gospodarki odpadami 

 

4.1 Odpady komunalne 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 62.628.2002 

oraz 41.365.2002 i 113.984.2002) odpady komunalne są to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 

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

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, 

obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno - usługowo - handlowe. Istotnym 

elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego 

obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, 

papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Omawiany teren 

ma w dużej mierze charakter wiejski, w związku z tym często odpady organiczne, papier, 

tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby. Na terenie gminy można 
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wyróżnić obszary rolnicze, leśne, turystyczno - rekreacyjne, sadownicze oraz zurbanizowane. 

Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na składowisko.  

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów 

komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów kierowaną 

do GUS) dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze 

komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe. Przyjęte do obliczeń wskaźniki w odniesieniu 

do statystycznego mieszkańca zostały opisane w Krajowym i Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami. 

Biorąc pod uwagę przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz 

analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych, związanych z 

odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, dla potrzeb niniejszego Planu wyodrębniono 

następujące strumienie odpadów (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, 

Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego oraz Planem Gospodarki 

Odpadami dla powiatu puławskiego): 

a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) Odpady zielone, 

c) Papier i karton nieopakowaniowy, 

d) Opakowania z papieru i tektury, 

e) Opakowania wielomateriałowe, 

f) Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, 

g) Opakowania z tworzyw sztucznych, 

h) Odpady tekstylne, 

i) Szkoło nieopakowaniowe, 

j) Opakowania ze szkła, 

k) Metale, 

l) Opakowania z blachy stalowej, 

m) Opakowania z aluminium, 

n) Odpady mineralne, 

o) Popiół, 

p) Odpady wielkogabarytowe, 

q) Odpady budowlane, 

r) Odpady niebezpieczne. 

Poniżej przedstawiono bilans odpadów komunalnych i bilans odpadów 

opakowaniowych w gminie Żyrzyn za lata 2002 i 2003. 
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Tabela nr 4.1. Bilans odpadów komunalnych  dla gminy Żyrzyn za lata 2002 i 2003 w Mg  

 
 

Wyszczególnienie 

 

2002 

 

2003 

 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 171 173 

Odpady zielone 33 33 

Papier i karton nieopakowaniowy 62 64 

Opakowania z papieru i tektury 62 63 

Opakowania wielomateriałowe 14 14 

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 97 99 

Opakowania z tworzyw sztucznych 42 42 

Odpady tekstylne 32 32 

Szkło nieopakowaniowe 13 13 

Opakowania ze szkła 72 74 

Metale 30 30 

Opakowania z blachy stalowej 9 9 

Opakowania z aluminium 4 4 

Odpady mineralne 107 108 

Popiół 352 345 

Odpady wielkogabarytowe 99 102 

Odpady budowlane 199 205 

Odpady niebezpieczne 13 13 

RAZEM 1397 1425 

źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 

 

Jak wykazują dane literaturowe ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez 

sektor gospodarczy jest zbliżona do ilości tego typu odpadów wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych, aczkolwiek zawartość poszczególnych typów odpadów w 

strumieniu odpadów komunalnych pochodzących z poszczególnych sektorów uzależniona jest 

od charakteru prowadzonej produkcji. Skład i właściwości odpadów komunalnych są bardzo 

zróżnicowane w zależności od charakteru środowiska, w jakim powstają (np. tereny miejskie, 

tereny wiejskie, obszar z ogrzewaniem lokalnym czy centralnym itp.). 
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Zbiórka odpadów 

 

Gmina Żyrzyn użytkowała w latach 1986 - 2003 gminne składowisko odpadów 

komunalnych z wylewiskiem o pow. 0,66 ha w m. Żyrzyn, które zostało zrekultywowane w 

III-ech etapach (etap III-ci - 06.2003 r.), a następnie zamknięte decyzją Starosty Puławskiego 

z dnia 18.12.2003 r. Należy dodać, że gmina zaprzestała składowania odpadów na własnym 

składowisku kilka miesięcy, przed przystąpieniem do jego rekultywacji. 

Obecnie Gmina Żyrzyn nie posiada własnego zorganizowanego składowiska odpadów. 

Odpady z terenu gminy Żyrzyn wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Puławach przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach, na 

podstawie umów indywidualnych gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych i 

instytucji.  

Dokładne określenie ilości zebranych odpadów w gminie Żyrzyn jest trudne do 

ustalenia, ze względu na fakt, że Zakład Usług Komunalnych w Puławach, obsługujące teren 

gminy Żyrzyn prowadzi ewidencję odpadów w m
3
. Ze wzglądu na różną gęstość odpadów nie 

można w sposób szczegółowy ustalić ilość zebranych odpadów według kryterium masy 

zebranych odpadów (bez uwzględnienia rzeczywistej objętości zbieranych odpadów). Do 

analiz przyjęto gęstość odpadów na podstawie wskaźników zawartych w Planie Gospodarki 

Odpadami dla województwa lubelskiego. 

W 2003 r. z terenu gminy Żyrzyn wywieziono do utylizacji 1 840 m
3
 odpadów. 

Obecnie, na terenie gminy Żyrzyn dla potrzeb zbiórki odpadów komunalnych 

rozstawione są pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l. Szczegółowa ilość i rodzaj 

pojemników na odpady przedstawiona została poniżej. 
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Tabela nr 4.2. Ilość poszczególnych pojemników na odpady w gminie Żyrzyn 

wielkość 

miejscowość 

120 l 140 l 240 l 260 l 360 l 1100 l 

ulice m. Żyrzyn 38 1 142 1 2 18 

Bałtów 51  4    

Borysów 9  6    

Jaworów   12    

Kośmin   21    

Kotliny 19  2    

Osiny 14 24 89   2 

Osiny - osiedle  10 27    

Parafianka   3    

Skrudki   13    

Strzyżowice   36    

Wilczanka   21    

Wola Osińska 2 14 53    

Zagrody 45  9    

Żerdź   39    

RAZEM 178 49 477 1 2 20 

źródło: ZUK w Puławach 

 

Częstotliwość opróżniania pojemników określona jest w  umowach na wywóz śmieci. 

Na terenie gminy Żyrzyn wynosi ona jeden raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram 

opróżniania pojemników został przedstawiony poniżej: 

 

Tabela nr 4.3. Harmonogram opróżniania pojemników 

II środa m-ca Kośmin, Borysów, Strzyżowice, Skrudki, Żerdź, Parafianka, 

Wilczanka 

IV czwartek m-ca ulice m. Żyrzyn, Osiny, Bałtów 

III czwartek m-ca Wola Osińska 

źródło: ZUK w Puławach 

 

Zbiórka selektywna 

 

W chwili obecnej na terenie gminy Żyrzyn nie prowadzi się selektywnej zbiórki 

odpadów. W związku z tym bardzo ważne jest aby selektywna zbiórka odpadów na terenie 

gminy Żyrzyn została wprowadzona jak najszybciej. Selektywna zbiórka odpadów na terenie 
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gminy Żyrzyn będzie oparta o selekcję „u źródła” i obejmować będzie selekcję tzw. frakcji 

suchej. 

 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych 

 

W zakresie wywozu odpadów komunalnych teren gminy Żyrzyn obsługiwany jest przez 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2, na podstawie umów 

indywidualnych gospodarstwo domowych, podmiotów gospodarczych i instytucji. 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach posiada pozwolenie wydane przez 

Starostę Puławskiego z dnia 16.05.2002 r. znak: SR.IX.7644.9/6/2002 na zbieranie i odzysk 

następujących odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury /15 01 01/, 

- metale żelazne /16 01 17/, 

- metale nieżelazne /16 01 18/, 

- opakowania z tworzyw sztucznych /15 01 02/, 

- opakowania ze szkła /15 01 07/, 

- tworzywa sztuczne /16 01 19/, 

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /17 01 01/. 

Pozwolenie obowiązuje do dnia 15.05.2012 r. 

Zakład wyposażony jest w odpowiedni tabor samochodowy, w skład którego wchodzą: 

- samochody śmieciarki marki Volvo (poj. 10 m
3
) – 3 szt., 

- samochód śmieciarka marki Scania (poj. 10 m
3
) – 1 szt., 

- samochody samozaładowcze marki Star – 2 szt. (do przewozu pojemników 6 m
3
).  

 

Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

 

Na terenie gminy Żyrzyn brak jest instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych. Instalacje, na których oparta jest gospodarka odpadami gminy Żyrzyn, 

znajdują się w Puławach. 
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Składowisko odpadów komunalnych 

 

Gmina Żyrzyn nie posiada własnego zorganizowanego składowiska odpadów. Obecnie 

odpady z terenu gminy Żyrzyn wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Puławach.  

W skład zakładu wchodzi składowisko odpadów komunalnych. Jest ono eksploatowane 

od roku 2001 a planowany termin zamknięcia to rok 2014. Składowisko posiada 

powierzchnię 3,17 ha i objętość 200 000 m
3
. Składowisko przy Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Puławach jest w pełni wyposażone: 

- posiada podwójne uszczelnienie sztuczne z bentomatu sodowego i geomembrany 

PEHD 2 mm, 

- posiada system drenażu, 

- wyposażone jest w wagę samochodową, 

- posiada instalację odgazowującą, 

- posiada kompaktor, 

- wyposażone jest w brodzik, 

- posiada sieć piezometrów do prowadzenia monitoringu wód podziemnych.  

Składowisko posiada uregulowany stan prawny. Wg stanu na koniec 2002 r. 

składowisko był zapełnione w 11 %.. Ponadto należy dodać, że składowisko w perspektywie 

może być rozbudowywane (budowa nowych kwater).  

Na składowisku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów (Dz. U. nr 220.1858 z dnia 19 grudnia 2002 r.), prowadzony jest pełny 

monitoring.  

 

Instalacja do beztlenowego unieszkodliwiania odpadów 

 

Na terenie gminy Żyrzyn nie ma instalacji do beztlenowego unieszkodliwiania 

odpadów. Odpady z terenu gminy Żyrzyn unieszkodliwiane są w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. 

W funkcjonującej tu instalacji biofrakcja wyselekcjonowana z odpadów komunalnych 

poddawana jest procesowi fermentacji łącznie z osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków 

w Puławach. Instalacja ta jest elementem stworzonego Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Puławach o charakterze regionalnym. 
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Fermentacja jest atrakcyjnym procesem przetwarzania organicznych składników 

odpadów komunalnych. Główną zaletą procesu jest produkcja biogazu, 

wysokoenergetycznego paliwa, które może być wykorzystywane do produkcji energii 

przyjaznej dla środowiska. Fermentacja odpadów pozwala rozwiązać również kilka innych 

ważnych problemów: 

 objętość składowanych odpadów komunalnych zostaje zmniejszona od 25 do 40 % a 

odpady procesowe usunięte na składowisko dają się zagęścić do ponad 1,3 Mg/m
3
, 

pozwala to chronić i optymalnie wykorzystać dyspozycyjną pojemność składowisk, 

 fermentacja odpadów eliminuje procesy, które zachodzą później w złożu odpadów. 

Oznacza to, że przed przekazaniem odpadów do składowania można przeprowadzić  

te przemiany materii w warunkach technicznie kontrolowanych i we właściwej do 

tego celu objętości reaktora. Potencjalne emisje ze składowanych odpadów zostają 

zmniejszone o około 90 %, 

 beztlenowy rozkład odpadów gwarantuje spełnienie wymagań określonych dyrektywą 

99/31/EC, dotyczącą zmniejszenia strumienia odpadów organicznych usuwanych na 

składowisko. 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach jest „technologicznym 

sercem” zintegrowanego regionalnego systemu gospodarki odpadami w powiecie puławskim. 

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego ZUOK w 

Puławach ma obsługiwać gminy: Puławy (miejską i wiejską), Żyrzyn, Końskowola, Janowiec, 

Kazimierz Dolny, Nałęczów i Wąwolnica oraz gminę Dęblin (powiat rycki).     

Wprowadzanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 

Żyrzyn polega na równoległej realizacji i wdrażaniu następujących zadań: 

1) edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów, 

2) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

3) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

4) biologicznego przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych i 

bezpiecznego ekologicznie składowania pozostałych odpadów. 
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Celem systemu jest ograniczenie wpływu poszczególnych rodzajów odpadów na 

środowisko. Podstawowym zadaniem jest ograniczenie ilości odpadów komunalnych  

unieszkodliwianych poprzez składowanie.  

Centralnym punktem systemu jest funkcjonujący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Puławach. Budowę Zakładu rozpoczęto w 1996 roku a prowadzona była ona 

etapowo. 

W pierwszym etapie zrealizowano budowę składowiska odpadów komunalnych wraz z 

infrastrukturą i obiektami technicznymi, stanowiącymi zaplecze dla docelowej technologii 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Równocześnie podjęto działania zmierzające do wyboru technologii unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych. Początkowe działania ukierunkowane były na wdrożenie technologii 

kompostowania jednak różne oceny funkcjonujących w Polsce kompostowni wpłynęły 

ostatecznie na wybór wspólnej fermentacji bioodpadów i osadów ściekowych w komunalnej 

oczyszczalni ścieków. O wyborze tej technologii zdecydowały: akty prawne obowiązujące w 

Polsce i Unii Europejskiej, które zdecydowanie preferowany w tamtym czasie technologie 

prowadzące do energetycznego wykorzystania odpadów, niskie koszty inwestycyjne i 

eksploatacyjne, bliskie sąsiedztwo oczyszczalni ścieków komunalnych i składowiska 

odpadów, jak również istnienie, nie w pełni wykorzystywanych komór fermentacyjnych w 

oczyszczalni ścieków i nowoczesnej instalacji energetycznego wykorzystania biogazu 

(produkcja energii odnawialnej). 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach został ukończony i 

oddany do eksploatacji w 2001 roku. Projektowana przepustowość zakładu wynosi 22 tys. Mg 

odpadów rocznie na 1 zmianę. Aktualnie w zakładzie przyjmowanych jest około 18 tys. Mg 

odpadów rocznie z miasta i gminy Puławy oraz gmin: Janowiec, Żyrzyn, Końskowola i 

Wąwolnica.  
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Ryc. nr 4.1. Schemat technologiczny ZUOK w Puławach 

 

źródło: ZUOK w Puławach 

 

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i 

obiektów infrastruktury, jest brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe. 

Dokładne rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w 

dłuższym okresie czasu (kilka lat). 

Skład odpadów zależy od wielu czynników, takich jak: 

a) wielkości jednostki osadniczej 

b) charakteru terenu: rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp. 

c) typu struktury i infrastruktury społecznej i komunalnej (rodzaj zabudowy, jej 

zwartość i rozluźnienie, stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, poziomu 

obsługi ludności itp.) 
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Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich 

latach tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. 

na: 

a) znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań, 

b) zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych 

form ogrzewania mieszkań), 

c) utrzymanie   na   stałym,   wysokim   poziomie   zawartości   organicznych   

odpadów spożywczych (kuchennych). 

 

Opłaty za odpady 

 

Opłaty za odbiór odpadów zależą od wielkości pojemnika użytkowanego przez 

wytwórcę odpadów. Opłaty te kształtują się w skali miesiąca następująco: 

 

Tabela nr 4.4. Opłaty za odbiór odpadów na terenie gminy Żyrzyn 

Pojemnik 120-140 l 240-260 l 360 l 1100 l 

Cena brutto 8,88/m-c 12,52/m-c 18,19/m-c 41,73/m-c 

źródło: ZUK w Puławach 

 

 

Odpady wielokogabarytowe 

 
 

Odpady wielkogabarytowe są to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na 

postać i duże rozmiary nie mieszą się do standartowych pojemników na odpady.  Wymagają 

one z tego powodu odrębnego traktowania. Dla oszacowania odpadów wielkogabarytowych 

w strumieniu odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki nagromadzenia tych odpadów 

zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w KPGO (2002). Wskaźnik nagromadzenia odpadów 

wielkogabarytowych wynosi 20 kg/mieszkańca/rok dla terenów miejskich, 

15 kg/mieszkańca/rok dla terenów wiejskich. Szacunkowa ilość odpadów 

wielkogabarytowych wytworzonych na terenie gminy Żyrzyn w 2003 r. wynosi 102 Mg. 

Poniżej przedstawiono skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych. 
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Tabela nr 4.5. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych 

Strumień odpadu Udział        procentowy 

strumienia odpadu % 

Drewno 60 

Metale 30 

Inne (balastowe, materace, plastiki itp 10 

Razem 100 

źródło: KPGO, Warszawa 2002 r. 
 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

 

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów 

niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające w 

gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na 

składowiska komunalne. 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów - Załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do odpadów 

niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych zostały zaliczone następujące rodzaje 

odpadów: 

20 01 13* - rozpuszczalniki 

20 01 14* - kwasy 

20 01 15* - alkalia 

20 01 17* - odczynniki fotograficzne 

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (pestycydy, herbicydy, 

insektycydy itp. środki) 

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony 

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, 

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne, 

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
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20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

16 06 01 

16 06 02 

06 06 02 

16 06 03 

 

 

- 

 

 

nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne. 

Do wyliczenia ilości tego rodzaju odpadów przyjęto wskaźnik z KPGO, 2002 r. 

wynoszący 3 kg/mieszkańca/rok dla terenów miejskich i 2 kg/mieszkańca/rok dla terenów 

wiejskich. Szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy Żyrzyn w 2003 r. wynosi 13 Mg.  

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych składników odpadów niebezpiecznych w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

 

Tabela nr 4.6. Udział   poszczególnych   składników   odpadów   niebezpiecznych    

                       w   strumieniu   odpadów komunalnych  

Strumień odpadu Udział        procentowy strumienia 

odpadu % 

Aerozole 4 

Akumulatory 26 

Baterie 6 

Farby i lakiery 25 

Farmaceutyki 6 

Rozpuszczalniki 18 

Świetlówki 1 

Zużyte oleje 2 

Inne (w tym substancje chemiczne: kwasy, zasady, pestycydy, 

chemiczne produkty laboratoryjne 

12 

Razem 100 

źródło: KPGO, Warszawa 2002 r. 
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Odpady budowlane 
 

 

Odpady budowlane to odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych, wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych, w 

drogownictwie, w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i 

rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego 

sektora oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w 

przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne 

rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady i trudności w prawidłowym zbilansowaniu 

poszczególnych strumieni odpadów. 

Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych tworzą: 

a) materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, 

tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg, 

b) odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

c) odpadowe asfalty, smoły, papa, 

d) gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania, 

e) złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali. 

Szacunkowa ilość odpadów budowlanych wytworzonych na terenie gminy Żyrzyn w 

2003 r. wynosi 205 Mg (zgodnie z KPGO, 2002 r.). 

Poniżej przedstawiono ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład 

odpadów budowlanych i poremontowych. 
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Tabela nr 4.7. Ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów  

                       budowlanych i poremontowych 

 

Strumień odpadu Udział     procentowy  

strumienia odpadu % 

Cegła 40 

Beton 20 

Tworzywa sztuczne 1 

Bitumiczna powierzchnia dróg 9 

Drewno 7 

Metale 5 

Piasek 15 

Inne 4 

Razem 100 

źródło: KPGO, Warszawa 2002 r. 
 

Odpady opakowaniowe 

 

W Polsce wg Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie 

(COBRO) wytwarza się rocznie około 3,5 min Mg odpadów opakowaniowych. 

Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych. 

Aktualnie system ten jest tworzony jako centralna baza danych połączona z bazami 

wojewódzkimi. Na obecnym etapie określono szacunkowe ilości powstających odpadów 

opakowaniowych na podstawie wskaźników, opracowanych przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie. 

Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Żyrzyn 

w 2003 r. wynosi 203 Mg (zgodnie z KPGO, 2002 r.). Szczegółowy bilans odpadów 

opakowaniowych za lata 2002 i 2003 przedstawiono poniżej. 
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Tabela nr 4.8. Bilans odpadów opakowaniowych dla gminy Żyrzyn za lata 2002 i 2003 w Mg  

 
 

Wyszczególnienie 

 

 

2002 

 

2003 

Opakowania z papieru i tektury 62 63 

Opakowania wielomateriałowe 14 14 

Opakowania z tworzyw sztucznych 42 42 

Opakowania ze szkła 72 74 

Opakowania z blachy stalowej 9 9 

Opakowania z aluminium 4 4 

RAZEM 203 203 

źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 

 

Odpady powstające w sektorze handlowym i publicznym 

 

Odpady komunalne, poza gospodarstwami domowymi powstają również w obiektach 

infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty 

działalności gospodarczej i wytwórczej (KPGO, 2002 r.). Odpady z obiektów infrastruktury, 

czyli w sektorze handlowym i publicznym są podobne do odpadów powstających w 

zabudowie mieszkaniowej ale charakteryzują się innym składem morfologicznym ponieważ 

zawierają więcej odpadów opakowaniowych (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne). 

Prowadzenie obiektów sektora handlowego i publicznego nie wymaga uzyskania pozwoleń na 

wytwarzanie odpadów.  

Zgodnie z KPGO wskaźnik nagromadzenia odpadów infrastruktury wynosi 110 

kg/mieszkańca/rok dla terenów miejskich i 45 kg/mieszkańca/rok dla terenów wiejskich. 

Szacunkowa ilość odpadów z sektora handlowego i publicznego wytworzonych na terenie 

gminy Żyrzyn w 2003 r. wynosi 299 Mg.  

 

Komunalne osady ściekowe 

 

Za komunalne osady ściekowe uważa się, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. nr 62 poz. 628), pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych 

oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych lub innych ścieków o 

składzie zbliżonym do ścieków komunalnych. 
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W Polsce prowadzony jest monitoring gospodarki osadami ściekowymi ograniczony do 

określenia ilości osadów w przeliczeniu na suchą masę  i określenia procesów z jakich osady 

pochodzą. Osady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach ścieków dzielimy na: 

- odpady ze skratek, 

- odpady z piaskowników, 

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym komunalne osady 

ściekowe. 

Gospodarka ściekowa na terenie gminy Żyrzyn prowadzona jest w oparciu o 

oczyszczalnię ścieków w Żyrzynie o wydajności 300 m
3
/d, współpracującą z systemem 

kanalizacyjnym Żyrzyn-Zagrody, odprowadzającą oczyszczone ścieki do cieku Duży Pioter. 

Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego pracującego na 

zmodyfikowanej technologii osadu czynnego. W oczyszczalni ścieków wytwarzane są 

komunalne osady ściekowe. Dzięki opracowanej i zatwierdzonej technologii są one w całości 

wykorzystywane rolniczo. Tak więc problem odzysku komunalnych osadów ściekowych na 

terenie gminy Żyrzyn został docelowo rozwiązany.  

 

4.2 Odpady przemysłowe i niebezpieczne 

 

Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych na terenie gminy Żyrzyn jest niska co 

związane jest z niskim „uprzemysłowieniem” gminy.  

 

Odpady z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej 

 

Odpady tego typu powstają w budownictwie jednorodzinnym i przemysłowym, 

drogownictwie oraz w przedsiębiorstwach komunalnych. Powstają one w wyniku działalności 

podmiotów gospodarczych, przy prowadzeniu prac budowlanych, w czasie wykonywania 

remontów planowanych i awaryjnych oraz przy pracach rozbiórkowych. Charakterystyka 

jakościowa i ilościowa odpadów tego typu jest bardzo zróżnicowana w zależności od źródła 

ich powstawania. Odpady te mogą być zanieczyszczone między innymi metalami ciężkimi, 

substancjami ropopochodnymi, substancjami impregnującymi lub PCB. 

W gminie Żyrzyn brak jest szczegółowych danych o ilości wytworzonych odpadów z 

budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.  
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Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego  

 

Na terenie gminy Żyrzyn funkcjonuje jeden zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, 

należący do  Przedsiębiorstwa „WIKI” Wiesława Balas, Kamień 143, 24-335 Łaziska, 

zlokalizowany w Żyrzynie ul. Pałacowa 4a. Zakład ten prowadzi działalność w zakresie 

produkcji spirytusu jako dodatku do paliw oraz spirytusu spożywczego. W wyniku 

prowadzonej działalności na terenie zakładu powstają następujące odpady: 

- pofermentacyjne wywary (kod 02 07 80) w ilości ok. 3 tys. Mg na rok, 

- żużle z procesu spalania węgla w kotłowni (kod 10 01 01) w ilości ok. 74 ton  na rok. 

Wytwarzane odpady -  pofermentacyjne wywary są pozostałością z procesu 

technologicznego produkcji spirytusu. Są one zbierane w szczelnym zbiorniku metalowym o 

pojemności 22 m
3
 na terenie Gorzelni. Ich zagospodarowanie polega na rolniczym 

wykorzystaniu (do nawożenia użytków rolnych) lub przekazaniu rolnikom w celu 

wykorzystania jako paszy dla zwierząt.  

Wytwarzany żużel jest pozostałością z procesu spalania węgla w kotłowni zakładowej. 

Jest on gromadzony na wyznaczonym w obrębie zakładu składowisku żużla. Odpad ten jest 

następnie przekazywany osobom trzecim (osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym) i 

wykorzystywany do utwardzania dróg.  

 

Wyeksploatowane pojazdy 

 

Wyeksploatowane samochody (kod 16 01 00) zawierają szereg substancji 

niebezpiecznych dla środowiska, do których należą: oleje, płyny hamulcowe, płyny 

chłodnicze i akumulatory. Największą część masy pojazdy (ok. 85 %) stanowią metale i 

tworzywa sztuczne nadające się do odzysku lub recyklingu (KPGO 2002 r.). 

W 2000 r. złomowano na terenie województwa lubelskiego 5 084 pojazdów 

osobowych, 856 pojazdów ciężarowych i 63 autobusy (WPGO). Większość elementów z 

wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Ważnym jest by kasacja pojazdów 

odbywała się w specjalistycznych zakładach o uregulowanej gospodarce odpadami. Na 

terenie gminy Żyrzyn nie działa żaden tego typu zakład, na terenie województwa lubelskiego 

takich zakładów jest jeszcze bardzo mało a pojazdy bardzo często są demontowane w 

nieprzystosowanych do tego celu punktach przyjmowania złomu.  

Ilość złomowanych pojazdów na terenie gminy Żyrzyn jest trudna do określenia ze 

względu na fakt nie ewidencjonowania obecnie pojazdów poddawanych „kasacji” oraz 
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spodziewanymi zmianami na rynku używanych pojazdów w związku z przystąpieniem do 

Unii Europejskiej. 

Prognozy zawarte w KPGO wskazują, że do 2006 r. ilość złomowanych pojazdów 

powinna wzrosnąć (w stosunku do 2001 r.) o ok. 10 % , do roku 2010 powinna wzrosnąć o 

dalsze 5 % a następnie powinna się ustabilizować.  

 

Zużyte opony 

 

Ilość wytworzonych zużytych opon na terenie gminy Żyrzyn jest trudna do oszacowania 

ze względu na brak prowadzonej ewidencji. Szacunki wykonane w opracowaniu 

„Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych” wykazały, że w 

latach 2000 i 2005 będzie powstawać w Polsce odpowiednio 120 tys. Mg i 150 tys. Mg 

zużytych opon, z czego wykorzystane jest średnio 35 % odpadów. Odpady te w latach 

ubiegłych były składowane na składowiskach odpadów natomiast obecnie jest to zabronione.  

Zużyte opony mogą być zagospodarowane poprzez: 

- bieżnikowanie, 

- zagospodarowanie całych opon, 

- wykorzystanie opon jako surowca do produkcji tzw. galanterii gumowej (po 

mechanicznej lub chemicznej przeróbce) , 

- wykorzystanie jako alternatywne paliwo energetyczne (spalanie z wykorzystaniem 

energii). 

Obecnie na terenie gminy Żyrzyn opony są składowane na terenie prywatnych posesji 

lub są spalane w sposób niezorganizowany.  

Zużyte opony stanowią odpady nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych a stopień ich 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na 

wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym 

uregulowaniom prawnym. Ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych 

opon (od 1 lipca 2003 r. dla opon całych i od 1 lipca 2006 r. dla opon pociętych i części 

opon).  

 

Akumulatory i baterie 

 

Główne rodzaje występujących na polskim rynku źródeł prądu to: 

- akumulatory ołowiowe, 
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- akumulatory niklowo-kadmowe wielko- i małogabarytowe, 

- baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 12, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały 

sklasyfikowane jako podgrupa 16 06. Wyszczególniono tu następujące rodzaje odpadów: 

- 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe, 

- 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, 

- 16 06 03* Baterie zawierające rtęć, 

- 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03), 

- 16 06 05 Inne baterie i akumulatory, 

- 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów. 

Baterie i akumulatory ołowiowe stanowią ok. 90 % całkowitej masy odpadów z tej 

grupy i wytwarzane są głównie w transporcie. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są 

podmioty gospodarcze oraz indywidualni użytkownicy samochodów. Ok. 10 % 

akumulatorów ołowiowych stanowią źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i 

sygnalizacji urządzeń w energetyce, telekomunikacji, górnictwie oraz źródła zasilania 

wózków akumulatorowych, transportowych i podnośników. 

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100 % akumulatorów kwasowych 

oraz pełna realizacja poziomu odzysku i recyklingu pozostałych, zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 69, poz. 719). Obowiązek ten został 

nałożony na podmioty wprowadzające akumulatory na rynek a egzekwowany przy 

zastosowaniu opłaty depozytowej i produktowej.  

Ważną rolę pełni opłata depozytowa – jest to opłata pobierana przy sprzedaży 

detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot 

następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów 

lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez 

przedsiębiorcę. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży akumulatora do 

przyjęcia zużytego oraz pobrania opłaty depozytowej jeżeli kupujący nie przekazał mu 

zużytego akumulatora. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę. Zwrot opłaty 

depozytowej następuje za potwierdzeniem na fakturze VAT lub paragonie. 

Przerób odpadów akumulatorowych przeprowadzony jest poza terenem województwa 

lubelskiego w przedsiębiorstwie „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu oraz zakładzie „Baterpol” Sp. 

z o.o. w Świętochłowicach. Firmy te posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów. 
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Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych 

akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi 

odpadami jest ich odzysk z rynku.  

Na terenie gminy Żyrzyn zużyte akumulatory i baterie można oddać w miejscach 

sprzedaży detalicznej.  

 

Odpady elektryczne i elektroniczne 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonywany z tworzyw sztucznych i 

metali a w mniejszej ilości ze szkła i papieru. Część z tych materiałów może stwarzać 

zagrożenie dla środowiska, w tym zdrowia ludzi, wynikające z wchłaniania szkodliwych 

substancji.  

Głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

jest składowanie. Obecnie szacuje się, że ok. 90 % zużytego takiego sprzętu jest lokowane na 

składowiskach odpadów komunalnych bez prowadzenia wstępnej segregacji. Głównym 

powodem wydzielania sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze strumienia odpadów 

komunalnych jest udział w tego typu odpadach metali ciężkich (ołowiu, kadmu, arsenu, 

chromu i niklu oraz dioksyn i furanów).  

Odpady elektryczne i elektroniczne pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych 

i obiektów infrastrukturalnych.  

Na terenie gminy Żyrzyn nie prowadzi się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, brak jest również danych na temat ilości i jakości wytwarzanych na terenie 

gminy odpadów tego typu. 

 

Oleje odpadowe 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 12, poz. 1206) oleje odpadowe, w tym oleje smarowe lub 

przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, a także oleje 

hydrauliczne stanowią grupę 13. Źródłami powstawania olejów odpadowych są przemysł oraz 

motoryzacja.  

Grupa 13 dzieli się na 6 podgrup i 26 rodzajów odpadów. Odpady z tej grupy są 

odpadami charakterystycznymi ze względu na swoją powszechność (występują one w 

zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych). Na terenie gminy Żyrzyn 
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zdecydowana większość przedsiębiorców nie posiada zezwoleń na wytwarzanie odpadów 

olejowych.  

Zbiórka odpadów olejowych od małych i rozproszonych wytwórców jest utrudniona 

pod względem organizacyjnym i mało opłacalna. Obecnie brak jest w gminie systemu zbiórki 

olejów odpadowych. Odpady te  w sposób niekontrolowany trafiają do środowiska. 

Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie gminy odbierane są przez 

specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-

wodnych, szlamów zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów olejowych i odstojników. 

Odpady olejowe są poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w istniejących na 

terenie kraju instalacjach: 

- w Rafinerii Nafty Jedliszcze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., 

Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą rerafinacji lub krakingu termicznego, 

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn – 

Koźle, w firmie Mercar Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu termicznego, 

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek 

spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnego stosowania 

oleju napędowego lub ropy naftowej.  

 

Farby i lakiery 

 

W gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych wytwarzane są różnego 

rodzaju odpady farb i lakierów. Odpady tego typu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 12, poz. 

1206) zaliczane są do grupy 08.  Przyjmując ilość odpadów tego typu wytworzonych na 

terenie gminy Żyrzyn proporcjonalnie do ilości wytworzonych odpadów farb i lakierów w 

województwie lubelskim szacuje się, że w gminie Żyrzyn wytwarza się rocznie ok. 0,03 Mg 

odpadów farb i lakierów.    

 

Odpady zawierające azbest 

 

Właściwości azbestu spowodowały, że znalazł on bardzo szerokie gospodarcze 

zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, energetyce a także transporcie oraz 

przemyśle maszynowym, stoczniowym, włókienniczym, chemicznym i innych gałęziach 
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przemysłu w postaci około 3000 wyrobów. W Polsce ok. 90 % azbestu zużywano do 

produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. 

Azbest znajduje się w płytach azbestowo-cementowych falistych i płytach prasowanych 

płaskich (ok. 13 % zawartości azbestu). Płyty faliste stosowane były najczęściej do pokryć 

dachowych natomiast płyty płaskie stosowano w chłodniach kominowych lub do produkcji 

ścian osłonowych w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Płyty płaskie jako płyty „karo" 

(o wymiarach 400 x 400) były stosowane na pokrycia dachowe lub elewacje. 

Rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne są stosowane często 

również jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22 %). 

Azbest stosowany był również w elektrociepłowniach i elektrowniach: w obmurzach kotłów, 

a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, 

wymiennikach ciepła, w izolacji tras ciepłowniczych. 

Azbest został uznany jako czynnik rakotwórczy. Chorobotwórcze działanie azbestu 

powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, zawieszonych w powietrzu, np. w trakcie 

prac demontażowych płyt elewacyjnych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia, łamania. Z 

uwagi na swoje własności odpady zawierające azbest zaklasyfikowane są jako odpady 

niebezpieczne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów odpady zawierające azbest klasyfikowane są następująco: 

 06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu, 

 10 11 81* odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), 

 10 13 09* odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-

azbestowych, 

 15  01   11*  opakowania  z  metali  zawierające  niebezpieczne ,  porowate  elementy 

wzmocnienia   konstrukcyjnego    (np.    azbest)   włącznie   z    pustymi    

pojemnikami ciśnieniowymi, 

 16 02 12* zużyte urządzenia zawierające azbest, 

 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest, 

 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 

Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje ustawa o odpadach, 

ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych oraz 

m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania 

oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895 z 1998 r.) 
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i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i 

zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 1998 r.). 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski", przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku zakłada, usunięcie 

do 2032 roku z terytorium Polski azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 

azbestowych. 

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.  

W programie usuwania azbestu założono:  

- opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie        

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 

- rozpowszechnienie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

- monitoring   powietrza   w   szczególnie   zagrożonych   miejscach   publicznych   

oraz oczyszczanie takich miejsc, 

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 

W województwie lubelskim oszacowano, że w latach 2003-2032 zbilansowane 

wielkości wytworzonych odpadów azbestowych wynosić będą 238 349 Mg (WPGO, 2003 r.).  

Na terenie gminy nie była przeprowadzona pełna inwentaryzacja obiektów z 

wbudowanymi materiałami zawierającymi azbest.  

Na terenie gminy Żyrzyn  nie istnieje składowisko odpadów azbestowych. Nie planuje 

się tu także budowy składowiska odpadów azbestowych. Obecnie, odpady azbestowe mogą 

być składowane na terenie województwa lubelskiego w Poniatowej i Kraśniku. 

Usuwanie odpadów zawierających azbest będzie realizowane w oparciu o wojewódzki, 

powiatowy i gminny program usuwania odpadów zawierających azbest.   

 

Odpady zawierające PCB 

 

PCB czyli polichlorowane bifenyle (polichlorowane dwufenyle) były szeroko 

stosowane jako: podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i 

kondensatorów, płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw 

sztucznych, środki konserwujące i impregnujące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 roku (Dz. U. Nr 96 

poz. 860) podmioty gospodarcze zobligowane były do przeprowadzenia inwentaryzacji 
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urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5 dm
3
 (eksploatowanych i wycofanych z 

eksploatacji) oraz odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 roku i przedłożenia informacji o 

wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. 

W ramach prowadzonej ankietyzacji podmiotów gospodarczych oraz informacji 

uzyskanych w urzędach gmin nie uzyskano danych odnośnie występowania na terenie gminy 

urządzeń zawierających PCB ani o magazynowanych odpadach tych substancji. 

Szacuje się, że unieszkodliwieniu i dekontaminacji podlegać będzie w Polsce ok. 250 

tys. sztuk kondensatorów oraz ok. 1000 sztuk transformatorów. Przy założeniu, że średnia 

masa kondensatora wynosi 0,03 Mg, a masa płynu eksploatacyjnego w transformatorze małej 

mocy - wynosi średnio 0,8 Mg, ilość odpadów przeznaczona do unieszkodliwienia wyniesie 

odpowiednio: 

a) kondensatory - 7 500 Mg, 

b) płyny usunięte z transformatorów - 1 000 Mg, 

c) oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów - 2 000 Mg (przy 

założeniu dwukrotnego płukania). 

Dodatkowo szacuje się, że w wyniku dekontaminacji innych urządzeń energetycznych 

(m.in. kable olejowe, wyłączniki) powstanie ok. 1 000 Mg płynów usuniętych z urządzeń oraz 

2000 Mg płynów z procesu ich dekontaminacji. 

Łączna ilość odpadów z PCB wymagających unieszkodliwienia do 2010 r. w skali kraju 

wyniesie więc ok. 13 500 Mg. Biorąc pod uwagę udział produkcji przemysłowej gminy 

można oszacować, że w gminie Żyrzyn ilość odpadów z PCB wymagających 

unieszkodliwienia do 2010 roku wynosić będzie 3-4 Mg. 

W kraju nie ma aktualnie instalacji dla bezpiecznego niszczenia kondensatorów 

zawierających PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w 

instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazywanie do zniszczenia za granica kondensatorów 

z PCB realizowane jest przez dwie firmy: 

a) POFRABAT w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) do 

termicznego unieszkodliwiania firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez 

rząd francuski, 

b) INTEREKO w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w 

instalacjach firmy INDAYER prowadzi się ich termiczne unieszkodliwianie. 

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB pochodzących z 

transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja 

realizowana jest w dwóch krajowych instalacja zlokalizowanych w: 
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a) Zakładach Azotowych ANWIL we Włocławku, 

b) Zakładach Chemicznych ROKITA w Brzegu Dolnym. 

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług 

Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO we Włocławku. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na 

terenie gminy Żyrzyn w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz podczas 

prowadzenia badań. 

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, 

wytwarzanych w placówkach służby zdrowia około: 

a) 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi 

(odpady komunalne, komunalnopodobne), 

b) 10 % - 25 % odpady medyczne. 

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe 

grupy: 

 Grupa   A   -   odpady   komunalne,   w   tym   np.   biurowe,   kuchenno ogrodowe,  

wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i inne,  

 Grupa B - zużyte opatrunki, krew i jej produkty krwiopochodne, tampony, przedmioty 

ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i inne, 

 Grupa  C -  szczątki   ludzkie:   tkanka  pooperacyjna,   rozpoznawalne  szczątki   ciała 

ludzkiego,        

 Grupa D - cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i 

farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej 

zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne. 

Wykaz obiektów medycznych na terenie gminy Żyrzyn zamieszczono poniżej. 
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Tabela nr 4.9. Wykaz obiektów medycznych na terenie gminy Żyrzyn 

Obiekt Adres 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 13 

Prężyna Barbara Apteka  24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 8 

Gałaszewicz Stanisław Bondarenko Anna s.c. Apteka  24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 13 

Gabinet Stomatologiczny. Sygnowski 24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 

Gabinet Stomatologiczny. Waldemar Tracz, Jan Tracz 24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 13 

źródło: dane z U.G. w Żyrzynie 

 

W miejscowości Żyrzyn funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie miejscowości w gminie oraz 

świadczy usługi medyczne dla wszystkich chętnych także spoza terenu gminy. W Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej zatrudnionych jest 3 lekarzy: w tym 2 internistów, z których jeden jest 

także chirurgiem i 1 pediatra. Dwóch lekarzy stomatologów prowadzi działalność w ramach 

kontraktów z Lubelską Kasą Chorych. Działalność opiekuńczo środowiskową i pielęgnacyjną 

prowadzą 3 pielęgniarki środowiskowe. 

W grupie odpadów z sektora medycznego zdecydowaną większość stanowią odpady z 

grupy A. Odpady o charakterze komunalnym, gromadzone w pojemnikach 120 1 - 1100 1 

oraz w workach, odbierane są na podstawie umów zawartych z firmami wywozowymi (ZUK 

Puławy).  

Odpady z grupy D - przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki 

przekazywane są do unieszkodliwiania firmom specjalistycznym (odpady z Aptek na 

podstawie stosownych umów odbiera firma „Aptekarz” S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego i Medycznego w Lublinie). Obie funkcjonujące na terenie gminy apteki 

posiadają  decyzje Starosty Puławskiego zezwalające na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych – przeterminowanych i wycofanych ze stosowania leków i chemikaliów 

(kod 18 01 05) w ilości 3 kg/rok każda z aptek. 
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Odpady medyczne zostały ujęte w katalogu odpadów w grupie 18 dzieląc odpady 

medyczne na inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne. Wśród odpadów niebezpiecznych 

wymienia się m.in. 

a) grupa 18 01 02 - części ciała i organy 

b) grupa 18 01 03 - odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

c) grupa 18 01 06 - chemikalia, zawierające substancje niebezpieczne 

d) grupa 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

Odpady z grupy 18 01 02 

Do grupy tej zalicza się: rozpoznawalne szczątki ludzkie (organy, części ciała, odpady 

posekcyjne, pooperacyjne i poporodowe) jak również ciała noworodków martwo urodzonych 

(o wadze do 500 gram), lub zmarłych do 24 godzin od urodzenia. Materiał ten stanowi mniej 

niż ok. 1,5 % ogólnej masy odpadów. Powstaje w gabinetach chirurgicznych, na oddziałach 

patologii, ginekologii i w laboratoriach. Ze względów sanitarnych i etycznych odpady te 

powinny być grzebane bądź poddane kremacji.  

Odpady z grupy 18 01 03 

Odpady te zawierają zdolne do życia mikroorganizmy lub ich toksyny, które u ludzi lub 

innych istot żywych mogą przypuszczalnie lub w sposób pewny powodować powstawanie 

chorób. Charakterystyczny dla polskich placówek służby zdrowia skład odpadów z grupy  

18 01 03. 

Odpady z grupy 18 01 06 i 18 01 08 

Do odpadów specjalnych zalicza się stosowane w ośrodkach medycznych stałe, ciekłe i 

gazowe niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Chemikalia używane są w 

diagnostyce, leczeniu, dezynfekcji jak również w warsztatach i zapleczu szpitalnym. Odpady 

te muszą być segregowane, gromadzone i unieszkodliwiane odrębnie, zgodnie z ich 

chemiczną i fizyczną charakterystyką. 

Odpady medyczne powinny być zbierane są na terenie placówek służby zdrowia w 

sposób selektywny z wydzieleniem odpadów komunalnych i odpadów z grupy 18 01 03 i  

18 01 05, gromadzone są w odrębnych workach plastikowych; a następnie przekazywane do 

unieszkodliwienia. Na terenie gminy nie funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania 

odpadów medycznych. 

Odpady medyczne powinny być spalane w instalacjach termicznych spełniających 

wymogi ochrony środowiska. Na podstawie informacji zawartych w WPGO (2003) na terenie 
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województwa lubelskiego nie funkcjonuje sprawna instalacja do termicznego spalania 

odpadów medycznych. Obecnie odpady medyczne spalane są w PSK w Lublinie. W 

propozycji wskazano konieczność budowy instalacji do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów medycznych w Lublinie. 

Według KPGO (2002) najbliższe instalacje do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów medycznych znajdują się w: 

a) Akademii Medycznej w Lublinie, Zakład Usług Niemedycznych, Lublin   

ul. Jaczewskiego 8 

b) Samodzielnym    Publicznym    Wojewódzkim    Szpitalu    Specjalistycznym,    

Chełm, ul. Ceramiczna 1, 

c) Specjalistycznym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  Tomaszów  Lubelski, 

Al. Grunwaldzkie. 

Na terenie gminy Żyrzyn nie wszystkie placówki medyczne posiadają uregulowany 

sposób postępowania z odpadami medycznymi.  

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem i leczeniem 

zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań 

naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zaklasyfikowane 

do grupy 18 02. 

Wśród odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych można wyróżnić 

odpady: 

- o charakterze komunalnym, 

- odpady infekcyjne i specjalne, należące do grupy odpadów niebezpiecznych i w tym 

kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi. 

Na terenie gminy Żyrzyn prowadzi praktykę dwóch lekarzy weterynarii.  

 

Tabela nr 4.10 Wykaz lekarzy weterynarii na terenie gminy Żyrzyn 

Obiekt Adres 

Russa August lek. Wet. Usługi Weterynaryjne  Żyrzyn 

ul. Ogrodowa 5 

Urbanek Władysław lek. wet. Lecznica weterynaryjna  Żyrzyn 

ul. Pałacowa 2 

źródło: dane z U.G. w Żyrzynie 
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Określenie wielkości powstających odpadów weterynaryjnych na terenie gminy Żyrzyn 

jest trudne ze względu na brak ewidencji tego typu odpadów. Skład morfologiczny odpadów 

weterynaryjnych jest następujący (KPGO, WPGO): 

a) tkanka zwierzęca – 39 %, 

b) sprzęt jednorazowy – 17 %, 

c) środki opatrunkowe – 21 %, 

d) opatrunki gipsowe – 3 %. 

Odpady o charakterze komunalnym z sektora weterynaryjnego odbierane są przez ZUK 

w Puławach i wywożone do ZUOK w Puławach. 

Odpady z sektora weterynaryjnego  powinny być gromadzone selektywnie. Wymagają 

one unieszkodliwiania termicznego (poza odpadami komunalnymi). Zgodnie z danymi 

zawartymi w WPGO na terenie województwa lubelskiego nie ma sprawnej instalacji do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych. Unieszkodliwianie tych odpadów 

odbywa się w spalarni przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4  

ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie. Transportem w/w odpadów na terenie gminy Żyrzyn 

(województwa lubelskiego) zajmują się m.in. firmy UTYLIMED Sp. z o.o., Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Oddział w Lublinie LOBBE oraz firma 

ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o.  

 

Pestycydy  

 

Pestycydy są chemicznymi środkami ochrony roślin i środkami chroniącymi żywność 

lub człowieka przed szkodnikami. Zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 

z 2001 r.) odpadom pestycydowym nadano następujące kody: 

 02 01 08 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne), 

 07 04 80 Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne), 

 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo              

P toksyczne i toksyczne), 

 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne, np. herbicydy, insektycydy). 

Odpady te pochodzą z:                                                                                                                     
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 przeterminowanych preparatów,  które zostały wycofane z  obrotu i zdeponowano w 

mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin, 

   bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie. 

Zagrożeniem   dla   środowiska   ze   strony   odpadów   pestycydowych   jest   

możliwość rozszczelnienia się miejsc ich deponowania, w wyniku czego substancje te mogą 

przedostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.   

Na podstawie bieżącej podaży rynkowej środków ochrony roślin i ich wysokich cen 

szacuje się, że obecnie przeterminowaniu ulegają niewielkie ich ilości. Powstają natomiast 

odpady opakowaniowe, które zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63, poz. 638) powinny trafić do producenta lub 

importera. Zgodnie z ustawą są oni zobowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym 

niebezpiecznych (15 01 10*) oraz ich odbioru na własny koszt. Powinno to prowadzić do 

przechwycenia tego rodzaju odpadów, których system zbierania oparty będzie o punkty 

sprzedaży.       

Aktualnie na terenie gminy Żyrzyn nie ma obiektów gromadzących przeterminowane 

środki ochrony roślin (mogilniki).  

 

System zbiórki odpadów przemysłowych i niebezpiecznych 

 

Wytwarzane w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie. 

Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów 

regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. 

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc 

wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem 

środków transportu, będących w gestii: 

a) wytwórców odpadów, 

b) właścicieli   instalacji   do   odzysku   lub   unieszkodliwiania   specjalistycznych   

firm transportowych. 

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany 

jest przez odpowiednie przepisy, w tym ADR - Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o 

przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671). 

Na podstawie ilości decyzji Starosty Puławskiego zatwierdzających programy 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi należy stwierdzić, że większość z zakładów 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn 

 

 

61 

funkcjonujących na terenie gminy Żyrzyn nie posiada zatwierdzonych programów w zakresie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

 

4.3 Ocena gospodarki odpadami na terenie gminy Żyrzyn 

 

Działalność człowieka związana jest nierozerwalnie z produkcją odpadów  

a utrzymanie wysokich standardów życia jest niemożliwe bez prowadzenia właściwej 

gospodarki odpadami zarówno  komunalnymi jak i przemysłowymi. Często są niebezpieczne 

dla zdrowia człowieka i mają znaczny wpływ na środowisko przyrodnicze. Odpady muszą 

być odpowiednio zagospodarowywane  lub przetworzone.  

Do zasadniczych nieprawidłowości w gospodarce odpadami na terenie gminy Żyrzyn 

zaliczyć należy: 

 objęcie zbiórką odpadów komunalnych nie wszystkich mieszkańców gminy (brak 

kontroli nad tym czy wszystkie gospodarstwa mają podpisaną umowę na odbiór 

odpadów), 

 brak    dokładnych    danych    dotyczących    wytwarzanych    odpadów    

komunalnych i gospodarowania nimi, 

 zbiórka odpadów niesegregowanych, jako jedyny system gromadzenia odpadów, 

 brak  selektywnej  zbiórki  odpadów,  co sprawia, że na składowiska trafia znaczna 

ilość odpadów stanowiących surowce wtórne,  

 brak systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, co sprawia, że 

na składowiska komunalne  trafiają  m.in.  akumulatory i baterie,  odpady 

elektroniczne,  odpady zawierające rozpuszczalniki, świetlówki, oleje odpadowe, itp. 

 brak systemu zbierania padliny,  

 brak ewidencji odpadów weterynaryjnych i ich zbiórki, 

 brak     pełnej      inwentaryzacji      ilości     i     miejsc     występowania      wyrobów 

azbestowo-cementowych oraz planu usuwania tych wyrobów i gospodarki odpadami 

zawierającymi azbest, 

 brak ewidencji i zezwoleń na wytwarzanie odpadów w dużej części małych 

podmiotów gospodarczych, 

 brak prawidłowej gospodarki odpadami w wielu małych firmach generujących 

odpady, w tym niebezpieczne, 
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 brak   zbiórki    odpadów   wielkogabarytowych,   elektrycznych    i    elektronicznych, 

zawierających    azbest,    odpadów    opakowaniowych,    w    tym    po    materiałach 

niebezpiecznych np. środkach ochrony roślin 

 istnienie na terenie gminy „dzikich” składowisk (w lasach i wyrobiskach 

poeksploatacyjnych). 

Niestety w grupie małych i bardzo małych podmiotów gospodarczych nie są 

przestrzegane obowiązujące zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wytwórcy 

odpadów w tych firmach nie posiadają zezwoleń na ich wytwarzanie, nie prowadzą ewidencji 

w tym zakresie i pozbywają się odpadów w sposób niekontrolowany i niezgodny z 

przepisami. 

 

 

Wpływ  na  środowisko  istniejących  obiektów  gospodarki   odpadami komunalnymi 

 

Na terenie gminy Żyrzyn nie ma instalacji (obiektów infrastruktury) do 

gospodarowania odpadami.  W związku z tym nie ma również negatywnego wpływu tego 

typu obiektów na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego.  

 

5. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami 

 

Ilość powstających odpadów w gminie Żyrzyn oraz ich prognozowane zmiany 

określono na podstawie prognozowanych zmian demograficznych i przewidywanych zmian 

wskaźników nagromadzenia. Dane te zostały przedstawione poniżej. 

 

Tabela nr 5.1. Prognoza ludności dla gminy Żyrzyn 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ludność 6647 6660 6673 6687 6700 6714 6727 6740 6754 6767 6780 6794 

źródło: dane  z US i WPGO 
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Tabela nr 5.2. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów  

                       miejskich i wiejskich dla roku 2001[kg/M/r] 

 

Lp Nazwa strumienia duże miasta małe miasta wieś 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 120,24 99,00 25,76 

2 Odpady zielone 12,00 12,00 5,00 

3 Papier i karton nieopakowaniowe 28,56 22,95 9,42 

4 Opakowania z papieru i tektury 28,56 22,95 9,42 

5 Opakowania wielomateriałowe 6,35 5,10 2,09 

6 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 32,73 27,30 14,65 

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 14,03 11,70 6,28 

8 Odpady tekstylne 13,36 9,00 4,83 

9 Szkło nieopakowaniowe 4,01 3,60 1,93 

10 Opakowania ze szkła 22,71 20,40 10,95 

11 Metale 9,35 8,40 4,51 

12 Opakowania z blachy stalowej 2,67 2,40 1,29 

13 Opakowania z aluminium 1,34 1,20 0,64 

14 Odpady mineralne 31,70 32,00 16,10 

15 Drobna frakcja popiołowa 33,40 42,00 53,13 

16 Odpady wielkogabarytowe 20,00 15,00 15,00 

17 Odpady budowlane 40,00 30,00 30,00 

18 Odpady niebezpieczne 3,00 2,00 2,00 

Razem 424,00 367,00 213,00 

źródło: KPGO, Warszawa 2002 r. 

 

Tabela nr 5.3. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2001-2005, 2006-2010  

                       i 2011-2015 w województwie lubelskim [%] 

 

kod Nazwa strumienia Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach 

2001-2005 2006-2010 2011-2015 

01 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1,00 1,50 0,50 

02 Odpady zielone 1,00 1,50 0,50 

03 Papier i tektura nieopakowaniowe 2,00 1,00 0,00 

04 Opakowania z papieru i tektury 1,50 2,00 2,00 

05 Opakowania wielomateriałowe 2,00 2,00 2,00 

06 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 1,50 0,50 -2,00 

07 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,00 1,50 1,50 

08 Odpady tekstylne 1,00 1,00 1,00 

09 Szkło nieopakowaniowe 1,50 2,00 1,00 

10 Opakowania ze szkła 2,00 2,00 2,00 

11 Metale 1,00 0,00 0,00 

12 Opakowania z blachy stalowej 1,00 1,00 1,00 

13 Opakowania z aluminium 1,50 1,50 1,50 

14 Odpady mineralne 1,00 2,00 2,00 

15 Drobna frakcja popiołowa -2,00 -3,00 -3,00 

16 Odpady wielkogabarytowe 3,00 1,00 1,00 

17 Odpady budowlane 3,00 2,00 2,00 

18 Odpady niebezpieczne 1,00 1,00 1,00 

źródło: KPGO, Warszawa 2002 r. 
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Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, jak 

również ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, stwarzają 

warunki dla zmiany udziału opakowań z różnych materiałów oraz dla wzrostu 

zainteresowania odzyskiem opakowań. Te przesłanki obok obserwowanych w  ostatnich 

latach zmian w ilości i składzie powstających odpadów komunalnych, zarówno w skali kraju 

jak i gminy, pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów w 

perspektywie 2010 roku: 

- nieznaczny wzrost ogólnej ilości odpadów, 

- wzrost ilości tworzyw sztucznych w najbliższych latach, a następnie stabilizacja 

poziomu, 

- stały wzrost ilości szkła w odpadach, 

- stały, systematyczny wzrost ilości papieru i tektury, 

- nieznaczny wzrost ilości metali, 

- stały wzrost ilości odpadów tekstylnych, 

- stały, niewielki wzrost frakcji organicznej w postaci odpadów spożywczych, 

- zmniejszanie się ilości frakcji mineralnej, m.in. w związku z ograniczaniem spalania 

węgla, 

- złagodzenie problemu nielegalnego „importu" odpadów (dzikie wysypiska 

przydrożne) dzięki wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 

odpadami w skali ponadlokalnej. 

W dalszej części zamieszczono dane prognostyczne dotyczące wytwarzania 

poszczególnych grup odpadów na terenie gminy Żyrzyn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 5.4. Bilans odpadów komunalnych dla gminy Żyrzyn w Mg – prognoza na lata 2004 - 2015 

                         

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
174,67 176,76 179,76 182,84 185,94 189,13 192,34 193,67 195,04 196,40 197,76 199,16 

Odpady zielone 
33,90 34,31 34,89 35,49 36,09 36,71 37,33 37,59 37,86 38,12 38,38 38,66 

Papier i karton nieopakowaniowy 
65,14 66,58 67,37 68,19 69,01 69,84 70,68 70,81 70,96 71,10 71,23 71,38 

Opakowania z papieru i tektury 
64,51 65,60 67,05 68,53 70,04 71,59 73,16 74,77 76,42 78,10 79,81 81,58 

Opakowania wielomateriałowe 
14,45 14,48 14,80 15,13 15,46 15,80 16,15 16,50 16,87 17,24 17,62 18,01 

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 
100,32 102,03 102,74 103,47 104,19 104,93 105,65 103,74 101,88 100,03 98,22 96,45 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
43,43 44,38 45,14 45,91 46,69 47,49 48,30 49,12 49,96 50,80 51,66 52,55 

Odpady tekstylne 
32,75 33,14 33,54 33,95 34,35 34,77 35,18 35,60 36,03 36,47 36,90 37,35 

Szkło nieopakowaniowe 
13,22 13,44 13,74 14,04 14,35 14,67 14,99 15,17 15,35 15,54 15,72 15,91 

Opakowania ze szkła 
75,73 77,39 79,09 80,84 82,62 84,45 86,31 88,20 90,15 92,13 94,16 96,24 

Metale 
30,58 30,95 31,01 31,07 31,13 31,20 31,26 31,32 31,38 31,44 31,50 31,57 

Opakowania z blachy stalowej 
8,75 8,85 8,96 9,07 9,17 9,29 9,40 9,51 9,62 9,74 9,86 9,97 

Opakowania z aluminium 
4,38 4,46 4,53 4,61 4,69 4,77 4,85 4,93 5,02 5,10 5,19 5,28 

Odpady mineralne 
109,17 110,48 112,90 115,40 117,94 120,55 123,20 125,91 128,69 131,52 134,41 137,38 

Popiół 
339,17 333,04 323,68 314,62 305,78 297,23 288,87 280,74 272,89 265,21 257,75 250,53 

Odpady wielkogabarytowe 
105,78 109,16 110,47 111,81 113,15 114,52 115,89 117,27 118,69 120,11 121,54 123,01 

Odpady budowlane 
211,55 218,33 223,13 228,07 233,08 238,24 243,48 248,82 254,33 259,91 265,62 271,49 

Odpady niebezpieczne 
13,56 13,72 13,89 14,06 14,22 14,40 14,57 14,74 14,92 15,10 15,28 15,46 

RAZEM 
1441,06 1457,10 1466,68 1477,10 1487,91 1499,55 1511,59 1518,43 1526,07 1534,06 1542,62 1551,98 

źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 
 

 

 



Tabela nr 5.5. Bilans odpadów opakowaniowych dla gminy Żyrzyn w Mg – prognoza  

 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Opakowania z 

papieru i tektury 
64,51 65,60 67,05 68,53 70,04 71,59 73,16 74,77 76,42 78,10 79,81 81,58 

Opakowania 

wielomateriałowe 
14,45 14,48 14,80 15,13 15,46 15,80 16,15 16,50 16,87 17,24 17,62 18,01 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 
43,43 44,38 45,14 45,91 46,69 47,49 48,30 49,12 49,96 50,80 51,66 52,55 

Opakowania ze 

szkła 
75,73 77,39 79,09 80,84 82,62 84,45 86,31 88,20 90,15 92,13 94,16 96,24 

Opakowania z 

blachy stalowej 
8,75 8,85 8,96 9,07 9,17 9,29 9,40 9,51 9,62 9,74 9,86 9,97 

Opakowania z 

aluminium 
4,38 4,46 4,53 4,61 4,69 4,77 4,85 4,93 5,02 5,10 5,19 5,28 

RAZEM 
211,25 215,16 219,57 224,09 228,68 233,38 238,16 243,03 248,04 253,12 258,29 263,63 

źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 

 

Tabela nr 5.6. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995  dla gminy  

                       Żyrzyn z prognozą na lata 2004, 2005, 2010, 2013 2015 w Mg  

 
 

Wyszczególnienie 

Ilość [Mg] 

 

2004 2005 2010 2013 2015 

Odpady ulegające biodegradacji – rok bazowy 1995 328 328 328 328 328 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 175 177 192 196 199 

Odpady zielone 34 34 37 38 39 

Papier i karton nieopakowaniowy 65 67 71 72 71 

Opakowania z papieru i tektury 65 66 73 75 82 

Razem 338 343 373 381 391 

Poziom odzysku 25 28 35 36 39 

Pozostałe odpady 313 315 338 345 352 

Do składowania 315 303 246 164 151 

Konieczny dodatkowy recykling -2 12 92 181 201 

źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 

 

Generalnie przewiduje  się  niewielki  wzrost  do   1 %  (dla  odpadów  kuchennych 

ulegających biodegradacji,   odpadów   zielonych,   odpadów   tekstylnych,   metali,   
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opakowań   z blachy stalowej i odpadów niebezpiecznych w
:
 odpadach komunalnych) do 3 % 

(dla odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) w okresie do 2005 r., a w następnych 

okresach wzrost ten będzie jeszcze mniejszy. Spadek przewidywany jest tylko dla drobnej 

frakcji popiołowej o 2 % do roku 2005 i o 3 % do roku 2015  oraz dla tworzyw sztucznych 

nieopakowaniowych w okresie od 2010-2015. 

Można spodziewać się. że w nadchodzących latach procentowy udział a zarazem 

bezwzględna wielkość frakcji odpadów nadających się do odzyskania w systemie 

selektywnego gromadzenia będzie rosnąć. Oznacza to, że system segregacji i odzysku 

odpadów w gminie, zwłaszcza w odniesieniu do tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, 

posiada jeszcze znaczne rezerwy. 

W nadchodzących latach należy spodziewać się zwiększenia strumienia odpadów 

budowlano-remontowych, w tym zawierających azbest, głównie w postaci zużytych 

materiałów azbestowo-cementowych pochodzących z rozbiórki i remontów budynków. 

 

 

6. Projektowany system gospodarki odpadami 

 

Projektowany system zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów 

powstających na terenie gminy Żyrzyn w długim horyzoncie czasowym. 

Głównymi przesłankami, które uwzględniono przy projektowaniu systemu gospodarki 

odpadami są określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpadami, tj.: 

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- bezpieczne składowanie odpadów,  których  nie  da  się  w  danych  warunkach 

techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego celem 

nadrzędnym jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym 

oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.  

W Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu puławskiego jako najważniejszy cel 

postawiono ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. 

Cele zapisane w poniższym dokumencie są spójne z w/w celami zapisanymi w 

dokumentach wyższego szczebla.  
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Założone cele i przyjęty system 

 

Cele krótkoterminowe obejmują: 

 objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy, 

 skierowanie na składowisko w 2006 r. do 83 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

 zdeponowanie na składowisku nie więcej niż 77 % wytworzonych na terenie gminy 

odpadów komunalnych, 

 osiągnięcie w 2006 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

- Opakowania z papieru i tektury 45 % recyklingu 

- Opakowania ze szkła 35 % recyklingu 

- Opakowania z tworzyw sztucznych 22 % recyklingu 

- Opakowania metalowe 35 % recyklingu 

- Opakowania wielomateriałowe 20 % recyklingu 

- Odpady wielkogabarytowe 26 % zebranych selektywnie 

- Odpady budowlane 20 % zebranych selektywnie 

- Odpady niebezpieczne  

(ze strumienia odpadów komunalnych) 

22 % zebranych selektywnie 

Cele długoterminowe to: 

 skierowanie na składowisko w 2014 r. do 47 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

 zdeponowanie na składowisku nie więcej niż 53 % wytworzonych na terenie gminy 

odpadów komunalnych, 

 osiągnięcie w 2010 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

- Opakowania z papieru i tektury 48 % recyklingu 

- Opakowania ze szkła 45 % recyklingu 

- Opakowania z tworzyw sztucznych 25 % recyklingu 

- Opakowania metalowe 40 % recyklingu 

- Opakowania wielomateriałowe 25 % recyklingu 

- Odpady wielkogabarytowe 70 % zebranych selektywnie 

- Odpady budowlane 60 % zebranych selektywnie 
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- Odpady niebezpieczne  

(ze strumienia odpadów komunalnych) 

80 % zebranych selektywnie 

 

Działalność człowieka związana jest nierozerwalnie z produkcja odpadów  

a utrzymanie wysokich standardów życia jest niemożliwe bez prowadzenia właściwej 

gospodarki odpadami zarówno  komunalnymi jak i przemysłowymi. Często są one 

niebezpieczne dla zdrowia człowieka i mają znaczny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Odpady muszą być odpowiednio zagospodarowywane  lub przetworzone.  

Generalna zasada unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie, bezwzględnie 

winna być stosowana tylko do odpadów które nie można w żaden sposób przetworzyć. 

W powiecie puławskim funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych w województwie 

lubelskim zakład unieszkodliwiania i odzysku odpadów, system gospodarki odpadami w 

gminie Żyrzyn jest oparty o ten zakład.  
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Ryc. nr 6.1.  Kierunek przemieszczania odpadów 

 

 

 

 

System gospodarki odpadami na terenie gminy Żyrzyn należy rozwinąć,   wspierając 

działania w kierunku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania 

wyselekcjonowanych odpadów.  

Należy doprowadzić do powstania systemu punktów selektywnej zbiórki, 

magazynowania i przerobu gruzu budowlanego.  
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Wszystkie podmioty wytwarzające odpady  niebezpieczne powinny prowadzić 

ewidencję odpadów niebezpiecznych powstających w ich zakładach. Należy także opracować 

program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych po dokonaniu inwentaryzacji potrzeb w 

tym zakresie, a następnie należy przystąpić na terenie gminy Żyrzyn do realizacji tego 

programu. 

Uporządkowana gospodarka odpadami na składowisku odpadów wpływa nie tylko na 

poprawę stanu czystości wód, gleby i powietrza ale również wpływa na atrakcyjność danego 

terenu. 

Należy również zwrócić szczególną uwagę na edukację ekologiczną w zakresie 

gospodarki odpadami.   

Projektuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opartej o system selekcji „u 

źródła”. Z potoku odpadów komunalnych wysegregowana będzie frakcja sucha tj. zmieszane 

odpady przeznaczone do odzysku lub recyklingu (szkło, makulatura, papier, metal, plastyk). 

Ponadto segregacja obejmować będzie odpady ulegające biodegradacji. Segregacja będzie 

prowadzona w systemie pojemnikowo-workowym. Znaczy to, że odpady wysegregowane 

będą gromadzone w specjalnych do tego celu przeznaczonych workach, natomiast odpady 

pozostałe gromadzone będą w pojemnikach (w które w większości już wyposażeni są 

mieszkańcy gminy). Worki z segregowanymi odpadami będą odbierane co 2-3 tygodnie. 

Częstotliwość zbierania segregowanych odpadów w poszczególnych miejscowościach może 

ulec zmianie w przypadku stwierdzenia zbyt dużej lub zbyt małej ilości zapełnionych 

worków. Worki w dniu zbiórki powinny być wystawiane przez mieszkańców w miejsca łatwo 

dostępne dla służb gospodarki odpadami (np. wzdłuż dróg).   

Wysegregowane w wyniku selektywnej zbiórki - odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, osady ściekowe, odpady z przemysłu spożywczego, a także odpady tzw. 

zielone z porządkowania parków, ogrodów, terenów zielonych itd., powinny być kierowane 

do instalacji fermentacji beztlenowej zlokalizowanej w oczyszczalni ścieków w Puławach. 

Prognoza zwiększającej się ilości odpadów organicznych na rozpatrywanym obszarze 

wskazuje między innymi na konieczność rozpowszechniania procesu kompostowania. Można 

rozpatrywać w warunkach gminy Żyrzyn prowadzenie procesu jednoetapowo w warunkach 

naturalnych jako metody najprostszego odzysku organicznej masy, w tym: 

- kompostowanie domowe na własny użytek jako sposób minimalizacji ilości odpadów 

trafiających do ogólnego strumienia, 

- kompostowanie w pryzmach napowietrzanych sztucznie lub poprzez przerzucanie. 
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Pozostałe odpady gromadzone będą w pojemnikach (w które w większości już 

wyposażeni są mieszkańcy gminy). Odpady będą wywożone tak jak to ma miejsce obecnie do 

ZUOK w Puławach.  

Poniżej przedstawiono schemat przepływu odpadów komunalnych w gminie Żyrzyn. 

 

Ryc. nr 6.2. Schemat przepływu odpadów komunalnych w gminie Żyrzyn 
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Realizacja planu   będzie   oznaczała   dla   środowiska     zasadniczą   redukcję   

zagrożeń   i   uciążliwości wynikających  ze  składowania odpadów.    Ogólne  zmniejszenie  

ilości  odpadów   niesegregowanych przeznaczonych do składowania oznaczać będzie 

zmniejszenie obciążenia dla środowiska. 

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku  surowców wtórnych połączona z 

akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. 

Rozwiązanie problemu    odpadów   wielkogabarytowych,    pełne   zagospodarowanie   gruzu    

budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach 

grzewczych, przyczynią się do  ochrony powierzchni ziemi. 

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do 

likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone 

zostanie zagrożenie zanieczyszczenia gleb, wód, zarówno powierzchniowych jak i 

podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej 

ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i ochrony zasobów wód 

podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym. 

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w 

nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów 

powstających na terenach gmin, z rosnącym udziałem frakcji organicznej, przejściowo może 

także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu. 

Najważniejszym   zadaniem   strategicznym   gminy   w   zakresie   gospodarki    

odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów  na 

środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie 

szereg przedsięwzięć, m.in. wprowadzenie rozwiązań    organizacyjnych    w    zakresie    

segregacji    odpadów     i    gospodarowania    odpadami opakowaniowymi. 

Część zadań wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemy 

gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

w tym odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów 

opakowaniowych i biodegradowalnych, współpraca z sektorem MSP, działania edukacyjne 

itd.).  

Podstawowymi   celami   w gospodarce   odpadami   przemysłowymi   jest:   

ograniczenie ilości wytwarzanych   odpadów,   odzysk   i   unieszkodliwianie   odpadów,   w   

ostateczności   ich  bezpieczne składowanie. W realiach gminy Żyrzyn głównym celem 

gospodarki odpadami jest i będzie zintensyfikowanie działań organizacyjnych i 
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technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia stopień odzysku 

wytwarzanych odpadów. 

 

Odpady wielkogabarytowe 

 

To odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, które ze 

względu na duże rozmiary (stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia 

elektroniczne) wymagają odrębnego systemu gromadzenia, odbioru i transportu. 

Według założeń powiatowego planu gospodarki odpadami przewiduje się stopniowy 

rozwój systemu selektywnego gromadzenia celem dalszego przekazu (demontażu) dla 

odzysku i unieszkodliwiania. 

System zbiórki odpadów wielkogabarytowych powinien opierać się na systemie 

modyfikowanym dopuszczającym zarówno możliwość okresowego (lub „na telefon”) odbioru 

bezpośrednio od właścicieli lub przekazanie starego sprzętu w punktach sprzedaży detalicznej 

przy zakupie nowego. 

W gminie Żyrzyn zakłada   się   następujący   rozwój   systemu   selektywnego   

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:                        

 2005 rok    - 20 %   

 2010 rok    - 60 %  

 2015 rok    - 80 %  

 

Odpady budowlano-remontowe pochodzące z sektora komunalnego 

 

Odpady te zawierają najczęściej: 

- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych (gruz betonowy, ceglany, 

ceramiczny i asfaltowy) – 60 %, 

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych – 8 %, 

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe) – 7 %, 

- złomy metaliczne – 5 %, 

- gleba i grunt z wykopów (kamienie i żwir) – 15 %, 

- odpady materiałów izolacyjnych – 5 %. 

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania do miejsc 

odzysku zajmować się powinni wytwórcy tych odpadów. 
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Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych powinny zajmować się 

specjalne zakłady usytuowane w pobliżu ZUOK w Puławach. Zakłady te powinny być 

wyposażone w  linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki,  przesiewacze 

wibracyjne) i do czyszczenia dowiezionych odpadów budowlanych. 

Przewiduje  się  następujące poziomy odzysku  odpadów  budowlano-remontowych  w 

gminie Żyrzyn: 

 rok 2005 – 15 % wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,  

 rok 2010 – 40 % wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,  

 rok 2015 – 60 % wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,  

 

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 

 

Aktualnie w województwie lubelskim selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 

wchodzących do    strumienia    odpadów    komunalnych    funkcjonuje    w    niewielkim    

zakresie.    Podstawowym przedsięwzięciem  jest  zorganizowanie  na terenie gminy  systemu  

zbiórki  odpadów niebezpiecznych, obejmującego docelowo 100 % mieszkańców. Obowiązek 

wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych spoczywa na gminie. W ramach tego zadania w gminie Żyrzyn założono 

zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Gminny 

Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w gminie Żyrzyn zlokalizowany będzie na terenie 

gminnej oczyszczalni ścieków w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego.   

Na terenie GPZON gromadzone będą odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów 

komunalnych, należą do nich: baterie i akumulatory, oleje odpadowe, odpady 

agrochemikaliów, odpadowe farby i lakiery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć oraz odpady  opakowań po substancjach niebezpiecznych.  

Na terenie GPZON będzie znajdowało się kilka pojemników, każdy do innego rodzaju 

odpadów o pojemności od 120 l do 240 l oraz zbiornik na oleje odpadowe. Istnieje możliwość 

gromadzenia odpadów olejowych przez prywatnego przedsiębiorcę posiadającego 

odpowiednie pozwolenie, na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Żyrzyn. 

Odpady niebezpieczne będą przyjmowane w GPZON nieodpłatnie. Wariantowo 

przyjmuje się, że jako uzupełnienie systemu, raz na kwartał teren gminy objeżdżał będzie 

specjalistyczny samochód (z ZUK w Puławach lub innej firmy zajmującej się transportem i 

zbieraniem odpadów) do zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych. 
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Odpady z punktu będą odbierane przez specjalistyczne firmy i wywożone do instalacji 

do odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów. Przepływ odpadów 

niebezpiecznych zamieszczono poniżej. 

 

Ryc. nr 6.3. Schemat przepływu odpadów niebezpiecznych w gminie Żyrzyn 
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Warunkiem  koniecznym dla uzyskania efektów w zbiórce odpadów niebezpiecznych  

wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej 
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zbiórki tych odpadów. Wymaga   to   przeprowadzenia   odpowiednich   akcji   kształtowania   

świadomości społecznej oraz szkoleń. 

 

Odpady przemysłowe 

 

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w 

perspektywie czasowej do roku 2015 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju 

poszczególnych rodzajów produkcji, usług i handlu. Zgodnie z KPGO wynika, że na każde  

1 % wzrostu PKB przypada 2 % wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.   

Prognoza demograficzna dla gminy Żyrzyn zakłada nieznaczną tendencję wzrostową 

stałych mieszkańców gminy do roku 2015. Jednocześnie należy dodać, że średnia wieku 

mieszkańców gminy będzie wzrastać, co będzie skutkować wzrostem popytu na usługi 

medyczne a w konsekwencji wzrost wytwarzanych odpadów z jednostek służby zdrowia. 

Polityka państwa ukierunkowana będzie na likwidację szarej strefy w gospodarce 

odpadami, która obecnie szacowana jest na 5-8 % całości obecnego strumienia odpadów w 

Polsce (KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. nr 11, poz. 159).  

Ponadto dla produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów 

zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska upowszechnione zostaną oceny cyklu 

życiowego produktu. 

 

Wyeksploatowane pojazdy, zużyte opony, oleje odpadowe, akumulatory i baterie 

 

Prognoza ilości złomowanych pojazdów w skali kraju wykazała nieprzerwalny wzrost 

ilości złomowanych rokrocznie pojazdów. Brak jest szczegółowych danych i informacji 

pozwalających na przeprowadzenie prognozy w tym zakresie na terenie gminy. Należy wziąć 

pod uwagę, że w związku z naszym wstąpieniem do Wspólnoty Europejskiej i 

umożliwieniem importu  starych wyeksploatowanych pojazdów, problem utylizacji 

wyeksploatowanych pojazdów będzie z roku na rok większy. 

Podobnie jest ze zużytymi oponami, dla których brak jest danych aby przeprowadzić 

analizę ilości wytwarzanych tego typu odpadów na terenie gminy Żyrzyn. 

Odpady olejowe, akumulatory i baterie również związane są z ilością utylizowanych 

pojazdów mechanicznych na terenie gminy.  

Wszystkie rodzaje odpadów związane z utylizacją wraków samochodowych będą 

ulegały zwiększeniu.   
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Odpowiedni poziom odzysku i recyklingu odpadów związanych z sektorem 

motoryzacyjnym można będzie uzyskać tylko poprzez wsparcie rozwoju punktów kasacji 

pojazdów mechanicznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz prowadzących prawnie 

uregulowaną gospodarkę odpadami.  

 

Odpady zawierające azbest 

 

Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje ustawa o odpadach, 

ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych oraz 

m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania 

oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895 z 1998 r.) 

i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i 

zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 1998 r.). 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski", przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku zakłada, usunięcie 

do 2032 roku z terytorium Polski azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 

azbestowych. 

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.  

W programie usuwania azbestu założono:  

- opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie        

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 

- rozpowszechnienie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

- monitoring   powietrza   w   szczególnie   zagrożonych   miejscach   publicznych   

oraz oczyszczanie takich miejsc, 

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 

W województwie lubelskim oszacowano, że w latach 2003-2032 zbilansowane 

wielkości wytworzonych odpadów azbestowych wynosić będą 238 349 Mg (WPGO, 2003 r.).  

Na terenie gminy nie była przeprowadzona pełna inwentaryzacja obiektów z 

wbudowanymi materiałami zawierającymi azbest.  

Na terenie gminy Żyrzyn nie istnieje składowisko odpadów azbestowych. Nie planuje 

się tu także budowy składowiska odpadów azbestowych. Obecnie, odpady azbestowe mogą 

być składowane na terenie województwa lubelskiego na  Poniatowej i Kraśniku. 
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Usuwanie odpadów zawierających azbest będzie realizowane w oparciu o wojewódzki, 

powiatowy i gminny program usuwania odpadów zawierających azbest.   

 

Odpady zawierające PCB 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2010 roku mają zostać oczyszczone 

wszelkie urządzenia i instalacje zawierające PCB. Nie ma danych o dokładnej ilości odpadów 

zawierających PCB na terenie gminy Żyrzyn.  

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (2002 r.) 

należy założyć, że do roku 2015 systematycznie wzrastać będą ilości odpadów medycznych i 

weterynaryjnych. Masa tych odpadów powinna wzrosnąć na poziomie 10 – 15 % w stosunku 

do stanu istniejącego. Wszyscy wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu 

gminy Żyrzyn powinni uzyskać stosowne decyzje regulujące gospodarkę tymi odpadami.  

 

 Pestycydy 

 

Spośród odpadów zawierających pestycydy istotne znaczenie mają opakowania po 

środkach ochrony roślin. Trafiają one obecnie w większości do strumienia odpadów 

komunalnych. W związku z zapisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

producenci i importerzy są zobowiązani do odebrania na własny koszt tych opakowań. 

System zbiórki oparty będzie o punkty sprzedaży. 

 

 

7. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarowania odpadami 

 

Każda gmina dąży do wypracowania takiej sytuacji, w której gospodarka odpadami 

będzie prowadzona efektywnie, przy jak najmniejszym obciążeniu budżetu gminy. Efektywne 

zarządzanie planuje się osiągnąć dzięki rozwiązaniu systemowemu, w którym poszczególne 
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składniki systemu (gromadzenie odpadów, ich transport i unieszkodliwianie) będą 

funkcjonować spójnie, wzajemnie się dopełniając. 

W celu technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia wykonalności zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, w 

długofalowej perspektywie czasu w ramach realizacji pracy określono najważniejsze 

priorytety działań w najbliższym okresie zmierzające do poprawy gospodarki odpadami w 

gminie. 

Priorytety w zakresie gospodarowania odpadami: 

1. Rozwój systemu gospodarki odpadami, wprowadzenie zbiórki selektywnej  

2. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

3. Edukacja ekologiczna 

4. Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów 

W ramach poszczególnych priorytetów i kompetencji tego szczebla administracji 

samorządowej określono szczegółowe zadania, których część wynika z konieczności 

włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, 

działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i 

biodegradowalnych, itd). 

 

8. Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków 

finansowych 

 

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska (lipiec 2002 r.), konsultację  

z przedstawicielami Gminy, opracowano zestawienie celów, priorytetów i zadań 

środowiskowych  (tj. zadania własne i koordynowane).  

ZADANIA WŁASNE (W) – poprzez te zadania należy rozumieć te przedsięwzięcia, które 

będą finansowane w całości lub części przez Gminę. 

ZADANIA KOORDYNOWANE (K) – są to zadania związane z ochroną środowiska, które 

będą realizowane przez Gminę Żyrzyn, lecz nie finansowane. Zadania finansowane będą ze 

środków przedsiębiorstw, instytucji, gospodarstw domowych, oraz ze środków zewnętrznych, 

będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego  

i centralnego. 
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Zadania prowadzące do poprawy w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy 

Żyrzyn są ściśle powiązane z innymi zadaniami w tym m.in. z zadaniami z dziedziny edukacji 

ekologicznej.  

 



Zadania 
 

W – zadania własne, Gmina jest realizatorem oraz ponosi koszty w całości lub w części 

K – zadania koordynowane, Gmina jest współrealizatorem i nie finansuje zadania  

Nazwa zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej 

W/K Realizacja do 

roku 2007 

Realizacja do 

roku 2016 

Szacunkowy koszt 

wdrożenia całości 

zadania lub 

nakłady w skali 

roku 

Źródła 

finansowania 

Partnerzy 

1 2 3 4 5 6 7 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki 

odpadów - zakup worków do 

selektywnej zbiórki odpadów (66 tys. 

szt./rok) 

W x x 16 500/rok Budżet Gminy, 

FOŚiGW, 

F. strukturalne 

EFRW (Europejski 

Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej 

Counterpart Fund) 

Organizacje 

pozarządowe 

Organizacja systemu zbiórki zwłok 

zwierzęcych 

K x  - Agencja 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji 

Rolnictwa 

Gminy Powiatu, 

Sąsiednie powiaty 
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Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

oraz utrzymanie czystości na szlakach 

turystycznych i ścieżkach rowerowych  

W x x 100 000 Budżety gmin, 

podmioty 

odpowiedzialne 

Gminy Powiatu, 

Właściciele 

terenów 

Organizacja systemu punktów 

selektywnej zbiórki, magazynowania i 

przerobu gruzu budowlanego 

W x x 10 000 Budżet gminy, 

Odpowiedzialny 

podmiot 

 

Utylizacja przeterminowanych środków 

chemicznych znajdujących się w 

laboratoriach szkół podstawowych i 

gimnazjów na terenie gminy 

W x x 1 500/rok Budżet Gminy  

Doskonalenie systemu ewidencji 

odpadów niebezpiecznych 

powstających na terenie powiatu 

K x  - Budżet powiatu Podmioty 

gospodarcze 

Organizacja akcji szkoleniowych i 

promocja postaw proekologicznych w 

gospodarce odpadami 

K x x - Budżet Powiatu, 

Kuratorium 

Oświaty 

Gminy Powiatu, 

Kuratorium 

Oświaty, WODR 

Propagowanie systemu 

zagospodarowania odpadów 

organicznych (biodegradoalnych) 

powstających na terenie gminy  

W x  2 000/rok Budżet gminy Związek 

Komunalny Z.C. 
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Propagowanie systemu 

zagospodarowywania odpadów 

opakowaniowych powstających na 

terenie gminy 

W x x 1 000/rok Budżet gminy Związek 

Komunalny Z.C. 

Opracowanie powiatowego programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

azbestowych po dokonaniu 

inwentaryzacji przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego  

K x  - Budżet Powiatu 

 

Gminy Powiatu, 

właściciele 

obiektów 

Realizacja powiatowego programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

azbestowych 

W x x 6 000/rok Właściciele 

obiektów, 

WFOŚiGW 

Gminy Powiatu, 

właściciele 

obiektów 

Organizacja i prowadzenie Punktu 

Gromadzenia Odpadów 

Niebezpiecznych na terenie gminy 

W x x 4 000/rok Budżet Gminy 

FOŚiGW 

 

 

 

 

 



Harmonogram działań w dziedzinie ochrony środowiska w perspektywie krótko i 

długookresowej 

 

Harmonogram uruchamiania środków finansowych dla zadań własnych gminy Żyrzyn 

został przedstawiony w poniższym zestawieniu. Suma nakładów związanych z realizacją 

zadań gminy w latach 2004-2007 wynosi 191 500 PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zadania Środki finansowe w perspektywie 

czteroletniej 

Środki finansowe 

w latach 

2008-2016 

Forma wsparcia Źródło 

dofinansowania 

2004-2005 2006-2007 

Gospodarka odpadami (suma nakładów latach 2004-2007 = 191 500 PLN) 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami – 

organizacja zbiórki selektywnej  

33 000 33 000 132 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

EFRW 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz 

utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i 

ścieżkach rowerowych  

40 000 20 000 40 000 dotacja PFOŚiGW 

Organizacja systemu punktów selektywnej 

zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu 

budowlanego 

5 000 2 500 2 500 pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Utylizacja przeterminowanych środków 

chemicznych znajdujących się w laboratoriach 

szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 

gminy 

3 000 3 000 12 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Propagowanie systemu zagospodarowania 

odpadów organicznych (biodegradoalnych) 

powstających na terenie gminy  

4 000 4 000 16 000 dotacja WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Propagowanie systemu zagospodarowywania 2 000 2 000 8 000 dotacja WFOŚiGW 
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odpadów opakowaniowych powstających na 

terenie gminy 

PFOŚiGW 

Realizacja powiatowego programu usuwania 

azbestu i wyrobów azbestowych 

12 000 12 000 48 000 dotacja + pożyczka WFOŚiGW 

PFOŚiGW 

Organizacja i prowadzenie Punktu Gromadzenia 

Odpadów Niebezpiecznych na terenie gminy 

8 000 8 000 32 000 dotacja PFOŚiGW 

 



9. Analiza oddziaływania planu na środowisko 

 

Plan zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów powstających na 

terenie gminy Żyrzyn w długim horyzoncie czasowym, a także usunięcie zagrożeń 

związanych z odpadami już nagromadzonymi i rekultywację terenu. Odpady komunalne 

powstające będą zagospodarowane przez ZUOK Puławy. Realizacja planu będzie oznaczała 

dla środowiska zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości wynikających ze składowania 

odpadów. Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych przeznaczonych do 

składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska. 

Wprowadzenie systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z 

akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. 

Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu 

budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach 

grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi. 

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do 

likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone 

zostanie zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak 

podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej 

ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i ochrony zasobów wód 

podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym 

Kompostowanie odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania humusu, 

niezbędnego w rekultywacji terenów zdegradowanych lub stworzy możliwość jego 

gospodarczego wykorzystania.  

Realizacja planu nie przyczyni się, na jakimkolwiek etapie, do powstania nowych 

zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy i powiatu. 

 

10. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów 

 

Możliwości finansowania zadań infrastrukturalnych z budżetu gmin są ograniczone, a 

zadania inwestycyjne, które stoją przed samorządami są bardzo duże. Stan środowiska 

przyrodniczego w Polsce ulega jednak stopniowej poprawie dzięki wzrostowi nakładów 

inwestycyjnych na jego ochronę. Przeznaczenie środków w budżecie na daną inwestycję jest 
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bardzo ważnym elementem planowania, gdyż samorząd finansuje różne strefy życia 

społeczności lokalnej. Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji dla poprawy 

stanu środowiska naturalnego stwierdza się, że wielkość projektowanych zamierzeń daleko 

wykracza poza możliwości finansowe, stąd też realizacja wnioskowanych zadań jest możliwa 

wyłącznie przy wspomaganiu ich wykonania ze źródeł zewnętrznych. 

Podaż pieniądza na ochronę środowiska pochodzi z różnych źródeł i przybiera różne 

formy. Są to źródła wspierane przez budżet państwa i  samorządy oraz źródła prywatne.   

Pierwsze z nich to instytucje korzystające z budżetu państwa, funduszy województw, 

powiatów i gmin oraz pozabudżetowe instytucje publiczne, które tylko w wyjątkowych 

przypadkach korzystają ze środków budżetu państwa. Drugą grupę stanowią instytucje 

sektora prywatnego, takie jak banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa 

leasingowe, itp. 

Formy finansowania inwestycji ekologicznych dostępne na rynku można podzielić na 

zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje i 

udziały w spółkach) oraz dotacje. 

Wśród zobowiązań finansowych najbardziej rozpowszechnione są pożyczki udzielane 

przez fundusze ekologiczne. Obligacje i leasing są formami, które wymagają większych 

doświadczeń i umiejętności podmiotu starającego się o te formy dofinansowania.   

Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

- środki własne, 

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje 

wspierające rozwój gmin i powiatów, 

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych. 

Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze 

efektem funkcjonującego systemu finansowani przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę 

tego systemu stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonują m. in. 

takie organizacje i fundusze jak: 
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- NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

- największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu 

ponad regionalnym i ogólnokrajowym w Polsce, 

- WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ - dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej z uwzględnieniem celów określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 roku. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 z 2001 r.), Polityce Ekologicznej 

Państwa, 

- FUNDACJA EKOFUNDUSZ - Fundacja finansująca projekty ekologiczne o 

znaczeniu ogólnokrajowym i szerszym ze środków pochodzących z ekokonwersji 

polskiego zadłużania, 

- FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH – zajmuje się przedsięwzięciami 

związanymi z przystosowaniem nieużytków do produkcji rolniczej,  

- FUNDUSZ LEŚNY – związany z działalnością Lasów Państwowych, wspiera 

zalesianie i badania naukowe związane z lasami, 

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITI - światowa organizacja o charakterze 

kapitałowego funduszu celowego na rzecz ochrony środowiska, 

- PROGRAM WWF DLA POLSKI - krajowe przedstawicielstwo międzynarodowej 

organizacji World Wild Fund, 

- NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - fundacja zajmująca się 

opracowaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną, 

- FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA - Fundacja promuje działania 

na rzecz ekorozwoju, 

- REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I 

WSCHODNIĄ - wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska, 

- SAPARD - program przedakcesyjny Unii Europejskiej przeznaczony na rozwój 

terenów wiejskich (do 2006 r.), 

W chwili obecnej, gdy Polska znajduje się w strukturach Unii Europejskiej, mamy 

możliwość korzystania z funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności. Fundusz ten 

przeznaczony jest na wsparcie szeroko pojętego transportu i ochrony środowiska. Jest on 

podstawowym instrumentem pomocowym samorządów w realizacji „dużych” zadań 

związanych z ochroną środowiska. 
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Na lata 2004-2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie  13,8 mld 

EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane 

działania strukturalne są ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki 

inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych 

UE, ok. 6,2 mld EURO, krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego). Jednym 

z priorytetów NPR na lata 2004-2006 jest ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie 

zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez: 

- część środowiskową Funduszu Spójności - 2,6-3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład 

UE), 

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna - 643 mln 

EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 

ERDF), 

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Rozwoju 

Regionalnego - ZPORR). 

 Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji 

działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski 

wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez 

dofinansowanie: 

- realizacji indywidualnych projektów,  

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, 

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych. 

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest 

wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. 

Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. 

związki miast lub gmin. 

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana 

kwota środków na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19% udziału 

środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych 

inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC. 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionalnego wsparcie zostanie 

udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów 

funduszy strukturalnych i państwowych udzielana będzie głównie na projekty jednostek 

samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla 

wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie 
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więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 

411,56 mln EURO, z czego ok. 70% zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę 

wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć 

projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i 

glebę poprzez: 

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych, 

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalarnie), 

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów, 

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk. 

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe 

i gminne. 

 

11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów 

 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn winien być skorelowany z planem dla 

województwa lubelskiego i powiatu puławskiego.   

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żyrzyn będzie podlegało regularnej 

ocenie w zakresie: 

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

oraz analizy przyczyn tych rozbieżności. 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

Wójt Gminy Żyrzyn będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Planu natomiast na bieżąco 

będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonywania przedsięwzięć zdefiniowanych w 

planie. 

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają przyjęcia wskaźników określających: 

- wielkość strumienia odpadów, 

- stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów, 

- ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i 

zwiększenia stopnia odzysku, 

- monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (np. dzikie 

wysypiska).  
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Wskaźniki te przyjęto mając na uwadze: 

- limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE, 

- limity i wskaźniki, jaki pojawiły się w planie gospodarki dla województwa 

lubelskiego i powiatu puławskiego, 

- dotychczasowy stan środowiska gminy. 

Nawiązując do planów gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego i powiatu 

puławskiego przyjęto jako istotne wskazane poniżej wskaźniki. 

 

Tabela nr 11.1. Wskaźniki monitoringu dla gminy Żyrzyn 

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 

1 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 0,215 Mg/m/rok 

2 Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 1,96 kg/m/rok 

3 Ilość zebranych odpadów komunalnych 1 840 m
3
 

4 Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 70 % 

5 Ilość sołectw objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 15 

6 Ilość sołectw z wdrożoną zbiórką selektywną 0 

7 Ilość odpadów zebranych selektywnie  0 

8 Ilość komunalnych  oczyszczalni ścieków 1  

9 Ilość wytworzonych osadów ściekowych b.d.  

 Ilość osadów ściekowych unieszkodliwianych przez składowanie 0 

 Ilość osadów ściekowych wykorzystywanych na cele przemysłowe 0 

 Ilość osadów ściekowych wykorzystywanych na cele rolnicze 100 % 

10 Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji b.d. 

11 Ilość odpadów niebezpiecznych zebranych w sposób selektywny (z 

potoku odpadów komunalnych) 

0  

12 Ilość odpadów budowlanych zebranych selektywnie 0  

13 Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych selektywnie 0  

14 Ilość „dzikich” składowisk b.d.  

15 Ilość odpadów z sektora gospodarczego 3074 Mg 

16 Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 100 %  

17 Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych przez 

składowanie 

0  

18 Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych innymi 

metodami niż składowanie 

0 

19 Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 38,92 PLN/m/rok 

20 Ilość i charakter akcji edukacyjno-informacyjnych liczba/opis 

21 Ilość i charakter interwencji zgłaszanych przez mieszkańców liczba/opis 
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Na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego i 

powiatowego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji dla 

utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i 

gospodarowania odpadami. 

Wdrażania i monitorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga 

współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy a także z 

samorządem powiatowym i wojewódzkim.  

 

 

12. Streszczenie 

 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn został opracowany zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi dokumentami 

szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym:  

- Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego oraz Programem 

ochrony środowiska dla województwa lubelskiego, 

- Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu puławskiego oraz Programem ochrony 

środowiska dla powiatu puławskiego, 

- Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn oraz studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn. 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn stanowi integralną część Programu 

ochrony środowiska dla gminy Żyrzyn.  

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, z której wynika, że 

na terenie gminy we wszystkich sołectwach wprowadzono zorganizowaną zbiórkę odpadów 

obejmującą ok. 70 % gospodarstw domowych. Nie wprowadzono natomiast jeszcze zbiórki 

selektywnej.   Odpady odbierane są przez specjalistyczną firmę Zakład Usług Komunalnych 

w Puławach i wywożone są do nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Puławach. W rezultacie takich rozwiązań znacznie zmniejszyło się obciążenie środowiska 

odpadami. Ze względu na niskie „uprzemysłowienie” gminy na jej terenie wytwarza się 

stosunkowo mało odpadów z sektora gospodarczego, z których większość jest poddawana 

odzyskowi. Na terenie gminy  nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego.  
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W planie opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika że w 

nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów 

powstających na terenie gminy. W przyszłości należy się liczyć ze wzrostem problemu 

odpadów zawierających azbest. 

Docelowy system gospodarki odpadami na terenie gminy Żyrzyn jest oparty o Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. W kolejnych latach będą 

wprowadzane i rozwijane: 

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych, 

- selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych, 

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych z potoku odpadów komunalnych. 

Najważniejszym celem gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do 

minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich 

gospodarczego wykorzystania. Realizacji tego celu ma służyć wprowadzenie zbiórki 

selektywnej wsparte odpowiednio prowadzoną akcją edukacyjno-informacyjną.  

Priorytety w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy Żyrzyn zdefiniowano 

następująco: 

a. Rozwój systemu gospodarki odpadami, wprowadzenie zbiórki selektywnej 

b. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

c. Edukacja ekologiczna 

d. Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów 

W ramach poszczególnych priorytetów i kompetencji tego szczebla administracji 

samorządowej określono szczegółowe zadania, których część wynika z konieczności 

włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, 

działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i 

biodegradowalnych, itd). 

Szczegółowe zadania z zakresu gospodarki odpadami zostały przedstawione w 

rozdziale 8. Wszystkie zadania podzielono na zadania własne gminy (w których gmina 

uczestniczy finansowo) oraz zadania koordynowane (gmina jest współrealizatorem lecz nie 

finansuje zadania). 

Dla zadań krótkoterminowych (w perspektywie 4-ro letniej) opracowano harmonogram 

rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, 

zewnętrzne źródła finansowania i partnerów do realizacji. 
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Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu przyczyni się 

do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych i 

powierzchniowych. Jednocześnie realizacja planu nie przyczyni się do powstawania nowych 

zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska. 

Realizacja zawartych w opracowaniu zadań możliwa będzie przy aktywnym 

zaangażowaniu społeczności lokalnej i organizacji społecznych. Realizacja zadań niesie  

również ze sobą konsekwencje finansowe dla mieszkańców gminy. 

W celu oceny wdrażania planu założono prowadzenie monitoringu wprowadzania 

planu, który opierać się będzie na miernikach ilości odpadów zebranych, odzyskanych i 

unieszkodliwianych oraz na miernikach zawartych w planach gospodarki odpadami na 

szczeblu wojewódzkim i powiatowym. 

Cele krótkoterminowe będą weryfikowane co 2 lata przy opracowywaniu raportu z 

wdrażania planu natomiast cele długoterminowe będą weryfikowane co 4 lata podczas 

opracowywania aktualizacji planu.  
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