Sprawozdanie
z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sędziszów.
Celem sprawozdania jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Sędziszowie
realizację zadań przyjętych do wykonania w latach 2004 – 2007 na terenie gminy
Sędziszów zgodnie z art. 18. pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo
ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) który stanowi, że
organ wykonawczy gminy co dwa lata od uchwalenia Programu składa radzie gminy
sprawozdanie z realizacji nakreślonych zadań.
Uchwałą Nr VIII/98/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku Rada Miejska
w Sędziszowie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów”
wyznaczając w nim zdania do realizacji na lata 2004 – 2007 i w perspektywie na lata
2008 – 2011.
Przedkładane sprawozdanie obejmuje okres od dnia uchwalenie Programu tj. od
dnia 29 grudnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Jest ono zbieżne z terminem
opracowania sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 –
2011” przyjętego przez Radę Miejską w Sędziszowie Uchwałą Nr VI/62/2004 z dnia
27 października 2004 roku, który jest częścią Gminnego Programu Ochrony
Środowiska zgodnie z przepisami o ochronie środowiska .
Poniżej przedstawiamy realizację poszczególnych zadań przyjętych do wykonania
w latach 2004 – 2007 r.
1. Przyroda i ochrona przyrody.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Środowiska
1. Współudział w tworzeniu
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
2. Pielęgnacja
istniejących
i urządzanie nowych terenów zielonych lub zwiększenia ich powierzchni.

Lp.

Opis podjętych działań

Realizowane będzie na bieżąco wg potrzeb.

W omawianym okresie prowadzone były prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w mieście, nasadzano kwiaty,
zlikwidowano 7 szt dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach: Boleścice, Zapusta, Piołunka, Pawłowice,
Borszowice, Przełaj Czepiecki, częściowo Sosnowiec. Na
ten cel wydatkowano łącznie ok. 25.000 zł.
Dokonanie oceny Zacho- Za zgodą Konserwatora Przyrody prowadzone były prace
wania parków podwo- pielęgnacyjne w parkach podworskich w miejscowościach
rskich oraz ich utrzyma- Łowinia, Pawłowice, Sędziszów, Krzelów, polegające na
usuwaniu uschniętych i połamanych drzew. Trwa
nie.
inwentaryzacja parku podworskiego w Sędziszowie,
aktualnie opracowano mapę z naniesioną szatą roślinną.

1

Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Środowiska
4. Opracowanie
koncepcji
i realizacja zakrzewień
i zadrzewień na terenie
gminy.

5. Realizacja planu zalesienia gminy.

6. Tworzenie bazy dla inrastruktury technicznej, zagospodarowanie
zalewu
i budowa ścieżek rowerowych.

7. Utworzenie na terenie
gminy dwóch pomników
przyrody (dąb szkarłatny
i tulipanowiec ).
8. Zebranie danych naturanych zbiorników retencyjnych i renaturyzacja ekosystemów – rejon Mstyczowa – Krzelowa.
9. Uwidocznienie w PZP
spraw ochrony przyrody.

Opis podjętych działań

Sukcesywnie trwa nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych. W ramach środków pochodzących z GFOŚiGW
oraz budżetu gminy zakupiono i posadzono krzewy na
placach szkolnych w Tarnawie, Pawłowicach, Gimna-zjum
w Sędziszowie, przy parkingu w Mstyczowie, na Bazie
Turystyczno – Kulturalno - Rekreacyjnej w Sędzi-szowie.
Nie ma opracowanej koncepcji zakrzewień i za-drzewień
terenu gminy.
Przy współudziale ARiMR , Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie oraz Nadleśnictwa rolnicy pozyskali środki
na zakup sadzonek drzew i pielęgnację posa-dzonego lasu.
W okresie sprawozdawczym 32 rolników skorzystało
z dofinansowania ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa na łączną kwotę ok. 205.680 zł. Obsadzono
grunty o powierzchni ok. 35 ha. Gmina posiada Plan
Zalesień, aktualnie uwzględniony w planie zagospodarzwania przestrzennego.
Wybudowano Bazę Kulturalno -Turystyczno – Rekreacyjną w Sędziszowie wraz ze ścieżką rowerową wokół
zalewu. W projekcie PZP ustalono przebieg przyszłej
ścieżki rowerowej na trasie Szałas-Bugaj-Tarnawa
Wydanka-Krzelów-Mstyczów-Podsadek. Wystąpiono do
Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie o nieodpłatne
przekazanie 5,9098 ha gruntów położonych w Sędziszowie
koło Bazy pod budowę zbiornika retencyjnego. Przygodowywany jest wstępny wniosek do PORWŚ o pozyskanie
środków z UE na jego realizację. W projekcie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Sędziszów zabezpieczono tereny pod rozbudowę inrastruktury technicznej. Wybudowano ścieżkę rowerową
o dł. 600 mb wokół zalewu, planuje się wybudowanie
kolejnego odcinka o dł. 300 mb.
Utworzenie pomników przyrody nastąpi w br.

W 2005 r. przeprowadzono odbudowę i wyczyszczenie
źródła wody „stok” w Czekaju. Zgłoszono wniosek do
ŚZMIUW w Kielcach o kontynuację regulacji rzeki
Mierzawy na odcinku Mstyczów – Białowieża – Czekaj.
W opracowywanym projekcie PZP uwzględniono sprawy
ochrony przyrody. Ustalone został strefy ochrony przyrody
m. innymi. strefa doliny rzeki Mierzawy, racjonalne
wykorzystanie gruntów rolnych.
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Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Środowiska
10. Promocja walorów przyrodniczych miasta.

Opis podjętych działań

Walory przyrodnicze gminy promowane są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego, w Strategii Rozwoju
Gminy Sędziszów, Programie Ochrony Środowiska, Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sędziszów na lata 2004 2013 oraz sukcesywnie w miejscowej gazecie lokalnej
i folderach o gminie. Ponadto walory przyrodnicze naszej
gminy uwidocznione są w publikacjach wydawanych przez
Powiat i Województwo.

2. Powietrze atmosferyczne.
Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Środowiska
1. Modernizacja największej
w gminie kotłowni produkującej ciepło dla miasta
Sędziszów z uwęględnieniem zmiany systemu
ogrzewania na tzw. „przyjazne środowisko” (np.
olejowe).

2. Modernizacja
płowniczej.

sieci

Opis podjętych działań

Utworzono Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. którego udziałowcami jest Fabryka
Kotłów „SEFAKO” S.A i Gmina Sędziszów. Opracowano
projekt „Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta
Sędziszów” obejmujący: modernizację sieci ciepłowniczej
na dł. ok. 6 km, instalację 42 węzłów ciepłowniczych,
modernizację kotłowni polegająca na wymianie kotła
i powstaniu systemu telemetrii sieci (monitoringu sieci). Po
wykonaniu zadania zostanie osiągnięty efekt minimalnego
odprowadzenia trujących substancji do atmosfery.

cie- Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o. o uzyskało przyrzeczenie
otrzymania środków
finansowych w wysokości 5.146.823 zł z Funduszu
Norweskiego na modernizację sieci ciepłowniczej. Prace
rozpoczną się w b.r. Wartość całego zadania kształtuje się
na poziomie 8,7 mln. zł. Po wykonaniu zadania zostanie
osiągnięty efekt oszczędnościowy energii cieplnej (zostanie
uszczelniona sieć ciepłownicza)

3. Propagowanie idei zwię- Corocznie odbywały się szkolenia rolników w zakresie
kszenia produkcji energii stosowania alternatywnych źródeł energii odnawialnej m.
in. uprawy wierzby energetycznej, wykorzystania biomasy.
ze źródeł odnawialnych.
Zebrano ok. 600 wniosków od mieszkańców gminy
zainteresowanych zakupem i instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W tym temacie
współpracujemy ze Związkiem Międzygminnym ds.
Gazyfikacji, Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów
Rolnych w Proszowicach.

3

Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Środowiska
4. Modernizacja
instalacji
emitujących spaliny do
powietrza: pyły lub gazy
(w tym szkoły)

Opis podjętych działań

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. przeprowadziło modernizację instalacji odpylania i odpopielania 3 kotłów w kotłowni miejskiej i modernizację części ciśnieniowej kotła WR5 Nr 4. Na obiektach
samorządu w 3 szkołach funkcjonują kotłownie olejowe.
Na nowo wybudowanej Bazie TKR zastosowano ogrzeanie
ekologiczne (elektryczne) oraz zastosowano kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

3. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa.
Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Opis podjętych działań
Środowiska
1. Budowa i rozbudowa ka- Wykonany został projekt budowy kanalizacji sanitarnej
nalizacji sanitarnej.
obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Sędziszów oraz miejscowości Piła, Tarnawa, Szałas.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej na wybór
wykonawcy, którego zadaniem jest przygo-towanie
wniosku do Funduszu Spójności na dofi-nansowanie
zadania. Przewidywany okres realizacji za-dania 2008 –
2011.

2. Budowa kanalizacji de- Wykonany został projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
szczowej z seperatorami.
obejmujący budowę kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Sędziszowa. Opracowany projekt budowlany
przewiduje odwodnienie terenu Sędziszowa wraz z budową
3 podczyszczalni wód deszczowych z odprowadzeniem do
rzeki Mierzawy. Obecnie trwają prace komisji przetargowej na wybór wykonawcy, którego zadaniem jest
przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności na dofinansowanie tego zadania. Przewidywany okres realizacji
zadania 2008 – 2011.
3. Budowa seperatorów na Zadanie nie będzie realizowane.
istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej.
4. Zapewnienie dostępu do Zadanie realizowane
powierzchniowych
wód wnioskodawców.
publicznych.

jest

na

bieżąco

wg

potrzeb

5. Egzekwowanie
zakazu W okresie sprawozdawczym dwukrotnie interweniowano
grodzenia nieruchomości w tej sprawie w miejscowości Boleścice na rzece
w odległości mniejszej niż Mierzawie.
1,5 metra od linii brzegu.
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Zakres działania
Lp.
w Programie Ochrony
Środowiska
6. Stosowanie
najlepszych
dostępnych technik (BAT)
w instalacjach produkcyjnych komunalnych w Ramach uzgodnień.

Opis podjętych działań

Nie zachodziła potrzeba określania granicznych limitów
emisyjnych zanieczyszczeń w instalacjach produkcyjnych
komunalnych dla zakładów działających na naszym terenie.
Wszelkie uzgodnienia dla powstających nowych zakładów
przetwórczych zawarte są w raportach oddziałływania
przedsięwzięcia na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

7. Zagospodarowanie terenu W 2006 roku wybudowano Bazę Turystyczno – Kulturalno
wokół zalewu w Sędzi- – Rekreacyjną w Sędziszowie. Łączny koszt budowy
wyniósł 2.553.471,53 zł, w tym: środki ZPORR 187.207,28
szowie.
zł, budżet państwa 1.216.847,34 zł.
8. Modernizacja istniejącej W okresie sprawozdawczym opracowano projekt
oczyszczalni ścieków ko- modernizacji oczyszczalni ścieków, przewidziany okres
realizacji 2008 – 2011.
munalnych.

4. Odpady.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
1. Kampania informacyjno –
edukacyjna dotycząca prawidłowej gospodarki odpadami.

Opis podjętych działań
Organizowano konkursy ekologiczne pod hasłem „Rady
na odpady”, „Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią”,
„Szukaj zysku w odzysku” „Środowisko a odpady”.
Nauczyciele prowadzili pogadanki i prelekcje wśród
dzieci i młodzież szkolnej na temat konieczności
prowadzenia segregacji surowców wtórnych u źródła.
Organizowano wycieczki na składowisko odpadów
komunalnych w Borszowicach i oczyszczalnię ścieków w
Sędziszowie. Ze środków budżetu gminy i środków
GFOŚiGR sfinansowano nagrody i wycieczki szkolne dla
uczestników biorących udział w konkursach. Rolnicy
uczestniczyli w konkursach „Piękna i Bezpieczna Zagroda
– Przyjazna Środowisku” organizowanych przez gminę pod
patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uzupełnienie GPZON dla Nie zachodzi potrzeba uzupełnienia GPZON, gdyż zgodnie
Gminy Sędziszów na skła- z projektem nowelizacji ustawy o odpadach do zadań
dowisku w Borszowicach. Urzędu Marszałkowskiego będzie należało zorganizowanie
miejsca unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
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Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
3. Prowadzenie monitoringu
na składowisku odpadów
w Borszowicach i w Tarnawie.

Opis podjętych działań
Na bieżąco prowadzony jest monitoring składowisk
odpadów, zgodnie z częstotliwością wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia
monitoringu. Badany jest m. innymi skład chemiczny wody
podziemnej, gleby wokół składowiska oraz emisja gazu.
Sprawozdania roczne są przekazywane do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie i WIOŚ w Kielcach

4. Budowa kompostowni pryzmowej na składowisku
odpadów
komunalnych
w Borszowicach o pow.
3.500m2.

20 sierpnia 1998 roku zawarte zostało porozumienie
pomiędzy gminami: Słupia Jędrzejowska, Wodzisław
i Sędziszów w sprawie m. innymi realizacji i finansowania
II etapu budowy składowiska w Borszowicach oraz jego
dalszego inwestowania i modernizowania.
Zadanie to będzie realizowane wspólnie z gminami
dostarczającymi odpady komunalne na składowisko
w Borszowicach w latach następnych.

5. Budowa linii do sortowania odpadów komunalnych
na
składowisku
w Borszowicach.

Zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy ubiegającego się
o wydanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uruchomi on linię sortowniczą na bazie
budynków wydzierżawionych od PKP.

6. Zakup pojemników na
zbiórkę odpadów mieszanych i surowców wtórnych
dla budownictwa jednotodzinnego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy
o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw, zwolniła
gminy z obowiązku organizowania zbiórki selektywnej
odpadów komunalnych, obciążając tym obowiązkiem
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, z którymi
właściciele ci podpisali umowę. Oznacza to zwolnienie
gminy z obowiązku finansowania selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.

7. Zakup worków na zbiórkę
odpadów mieszanych i surowców wtórnych dla budownictwa
jednotodzinnego.

Obowiązek ten został nałożony na przedsiębiorcę
zajmującego się świadczeniem usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy.

8. Monitoring gospodarki od- Zakład Usług Komunalnych prowadzi ewidencję odpadów
padami na terenie gminy.
przyjmowanych na składowisko w Borszowicach, a przedsiębiorcy zobowiązani zostali do przedkładania Burmistrzowi sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ilość zebranych odpadów komunalnych zawarta została w sprawozdaniu
z realizacji Programu Gospodarki Odpadami na lata 2004 –
2011.
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Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
9. Szczegółowa
inwentaryzacja obiektów z
wbudowanymi elementami
zawierającymi azbest.

Opis podjętych działań
Przeprowadzono inwentaryzację obiektów z wbudowanymi
elementami zawierającymi azbest. Na terenie gminy
znajduje się 491.998 m 2 azbestu. Właścicieli nieruchomości poinformowano o obowiązku jego usunięcia do
końca 2032 roku.

10. Usuwanie wyrobów azbe- Usuwanie azbestu dokonywane jest sukcesywnie przez
stowo – cementowych.
właścicieli obiektów w ramach środków własnych.

5. Ochrona powierzchni ziemi.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
1. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania kopanie piasków „na
dziko” – bez koncesji.
2. Wprowadzenie do planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów
ochrony krajobrazu.
3. Wykonanie inwentarza-cji
terenów po eksploatacji
piasków i ich rekultywacja.

Opis podjętych działań
Na terenie gminy nie jest możliwe zalegalizowanie
wydobycia piasku z uwagi na jego małe pokłady.
W miejscach kopania „na dziko” zostaną wstawione
znaki zakazujące wydobycie.
Teren południowo – zachodni gminy Sędziszów położony jest w Miechowsko – Działoszyckim Obszarze
Chronionego Krajobrazu i został uwzględniony
w projekcie PZP.
Do realizacji w b.r.

6. Hałas.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
1. Stworzenie planu miejsc
(terenów) gminy gdzie
jest wytwarzany hałas
(zakłady pracy – linie
drogowe i kolejowe).
2. Uwzględnienie w planie
zagospodarowania
przestrzennego zagadnień
hałasu (uciążliwość dla
środowiska)

Opis podjętych działań
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarzwania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów oraz
w projekcie PZP wyznaczono tereny pod przemysł
i usługi uwzględniając oddziaływanie przyszłych
inwestycji na osiedla i skupiska ludzi, w tym również
hałas.
W opracowywanym PZP uwzględniono te zagadnienia.
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Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
3. Budowa i modernizacja
nowych ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem oddalenia od skupisk ludności dróg przelotowych (nie występuje
konieczność wyjazdu do
centralnych miejsc miasta).

Opis podjętych działań
Aktualnie jesteśmy na etapie projektowania budowy
i modernizacji nowych ciągów komunikacyjnych na
terenie miasta i gminy. W miarę posiadania środków
własnych oraz pozyskania funduszy unijnych realizacja
jest planowana na lata 2007 – 2013.

4. Monitoring zakładów pra- Realizowany będzie wg potrzeb. Według wstępnej oceny
cy w zakresie wytwarza- zakłady te nie stwarzają zbyt dużego zagrożenia.
nia hałasu PKP – LHS,
Tartak, Palko.
7. Promieniowanie elektromagnetyczne.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Opis podjętych działań
Środowiska
1. Sporządzenie
rejestru Do uzgodnienia z WIOŚ Kielce.
(planu) terenów zagrożonych promieniowaniem
elektromagnetycznym.

Lp.

2. Uwzględnienie w planie W projekcie PZP nie uwzględniono obiektów promiezagospodarowania prze- niowania niejonizującego wraz ze wskazaniem stref II
strzennego obiektów pro- stopnia.
mieniowania niejonizującego wraz ze wskazaniem
stref II stopnia.
8. Tereny przemysłowe.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Opis podjętych działań
Środowiska
1. Sporządzenie wykazu te- Do realizacji w b.r. w uzgodnieniu z WIOŚ
renów
przemysłowych
o przewidywanej możliwości występowania skażeń.
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Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
2. Określenie położeń terenów
przemysłowych
w gminie w kontekście
zagospodarowania przestrzennego oraz preferowanych kierunków Rozwoju.

Opis podjętych działań
W projekcie PZP określono tereny przemysłowe
w miejscowościach : Gniewięcin, Boleścice, Pawłowice,
Sosnowiec. Są to tereny znacznie oddalone od
największego skupiska ludności.

3. Wykonanie badań jakości Do realizacji w b.r.
podstawowych komponentów
środowiska
w obrębie zinwentaryzowanych terenów przemysłowych.
4. Początek prac dotyczą- Do realizacji w b.r.
cych prawidłowego zagospodarowania
terenów
przemysłowych.
9. Poważne awarie przemysłowe i drogowe oraz zagrożenia globalne.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Środowiska
1. Opracowanie
aktualnej
procedury postępowania
w przypadkach awarii
przemysłowych, drogowych, katastrof ekologicznych, kolejowych.

Lp.

Opis podjętych działań
Opracowano procedury postępowania w przypadkach
awarii przemysłowych, drogowych, katastrof ekologicznych i kolejowych. Zadanie jest realizowane przez
Służby Zarządzania Kryzysowego.

2. Organizacja
Gminnego Zorganizowano
Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Kryzysowego.

Gminne

Centrum

Zarządzania
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10. Energia odnawialna.
Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
1. Uwzględnienie w planach
zagospodarowania przestrzennego terenów Możliwych do lokalizacji elektrowni wodnych, wiatrowych i in.
2. Promowanie wśród mieszkańców gminy działań
zmierzających do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych: głównie
kolektorów słonecznych,
palenisk
wykorzystujących drewno opałowe
i słomę, uprawy wierzby
energetycznej.

Opis podjętych działań
W projekcie planu PZP nie przewiduje się terenów
możliwych do lokalizacji elektrowni wiatrowych
i wodnych z uwagi na występujące słabe wiatry, jak
również brak estakady wodnej.

Zorganizowano szkolenia mieszkańców gminy na temat
wykorzystania biomasy do spalania, uprawy wierzby
energetycznej oraz możliwości jej kontraktacji i zbycia
w Elektrociepłowni Kieleckiej, zbierano wnioski
dotyczące instalacji kolektorów słonecznych z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych z innych
źródeł (UE, WFOŚ i GW). Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek
produkcyjny z instalacją do uwęglania biomasy roślinnej
w Sędziszowie.

3. Pomoc w finansowaniu Jesteśmy członkami Związku Międzygminnego ds.
odnawialnych
źródeł Gazyfikacji, Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów
energii.
Wiejskich w Proszowicach, którego zadaniem jest
zdobycie środków finansowych na zakup i instalację
kolektorów słonecznych.
11. Edukacja ekologiczna.

Lp.

Zakres działania
w Programie Ochrony
Środowiska

Opis podjętych działań

1. Organizacja i rozwój bazy Udzielano zainteresowanym informacje o środowisku
danych o środowisku gminy i jego ochronie. Pedagodzy szkolni i studenci
gminy i jego ochronie.
korzystali z materiałów źródłowych znajdujących się
w biurze UM.
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Lp.

Zakres działania
w Programie Ochrony
Środowiska

Opis podjętych działań

2. Publikacje o stanie środo- W BIP umieszczone są informacje o stanie środowiska
wiska i programie ochro- gminy jak również „Program Ochrony Środowiska
ny środowiska gminy.
Gminy Sędziszów”. Publikowane były artykuły w gazecie lokalnej dotyczące tego zagadnienia.
3. Organizacja imprez masowych:
- sprzątanie świata,
- Dzień Ziemi,
- Pola Nadziei i in.

Dwukrotnie w ciągu roku organizowane są akcje:
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” podczas których
dzieci i młodzież szkolna oraz właściciele nieruchomości
wykonują prace porządkowe wokół obiektów publicznych, placówek szkolnych, zakładów pracy. W ramach
tych akcji udział bierze ponad 3.500 osób rocznie.
W rezultacie zbieranych jest około 450 m3 śmieci rocznie
Z budżetu gminy finansujemy zakup worków i rękawiczek ochronnych.

4. Prowadzenie
edukacji
ekologicznej: w przedszkolu, szkołach podstawowych,
gimnazjach
i szkołach średnich na
terenie gminy.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest na bieżąco
w każdej szkole i przedszkolu. Młodzież wykonuje prace
plastyczne, improwizuje scenki
teatralne, zwiedza
obiekty komunalne t. j. składowisko w Borszowicach
i Oczyszczalnię ścieków, zbiera baterie i makulaturę.
Organizowane są Gminne Konkursy Ekologiczne p. t.
„Nasza Gmina – Czysta i Zielona” którego celem jest
upowszechnienie wśród dzieci postaw ekologicznych
poprzez uświadomienie im konieczności i słuszności
zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich
recyklingowi oraz zachęcenia uczniów do dbania
o najbliższe otoczenie. Odbywają się spotkania
i prelekcje tematyczne dzieci w szkolnych kołach
ochrony przyrody.

5. Tworzenie ścieżek przy- Młodzież uczestniczyła w organizowanych rambitach
rodniczo – dydaktyk- przyrodniczych pod hasłem „Tobie została powierzona
cznych.
Ziemia jako ogród, rządź nią z mądrością”, „Z przyrodą
za pan brat”, „Strażak obrońcą Środowiska”, „Nie
wypalajmy trawy, przecież nie zabija się skowronków”.
Podejmowano działania na rzecz ochrony białego
bociana i drzew kasztanowca. Dzieci chętnie uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych (pieszych
i rowerowych).
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Zakres działania
w Programie Ochrony
Lp.
Środowiska
6. Szkolenia i kontynuacje
dla strefy biznesu i
rolnictwa
z
zakresu
rozwiązywania
problemów
ekologicznych.

Opis podjętych działań
Przy współudziale pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Środowiska
w Jędrzejowie prowadzone są szkolenia rolników pod
kątem rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków UE, stosowania środków chemicznych
w uprawach polowych, atestacja opryskiwaczy itp. Corocznie organizowano wyjazdy rolników na międzynarodowe wystawy do Poznania, Kielc i Modliszewic, na
których rolnicy zapoznawali się z trendami światowymi
z dziedziny ekologii, rozwiązań technicznych itp.

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Sędziszów odbywało się
poprzez uruchomienie szeregu działań w tym zakresie. I tak między innymi:
1. Komisja składającą się z przedstawicieli Komisariatu Policji w Sędziszowie,
pracownika ZUK i UM kontrolowała właścicieli nieruchomości pod kątem
przestrzegania przepisów ochrony przyrody, w tym m. innymi zawartych umów z
przewoźnikami na odbiór odpadów komunalnych, wyposażenia w pojemniki na
odpady. Skontrolowano 423 posesje w 8 miejscowościach oraz wszystkie sklepy
na terenie miasta. Osobom nie posiadającym wymaganych dokumentów
i pojemników udzielono ostrzeżenia.
2. 1 osobę ukarano karą grzywny w związku z udowodnieniem jej wysypywania
śmieci w niedozwolonym miejscu.
3. Wspólnie z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady
Miejskiej w Sędziszowie przeprowadzono szereg kontroli z zakresu ochrony wód
powierzchniowych przed skażeniem ściekami bytowymi i odpadami.
Kontrolowano brzeg rzeki Mierzawy oraz dzikie wysypiska śmieci.
4. Sukcesywnie badano jakość wody pitnej oraz wodę w kąpielisku, jej wyniki były
pozytywne.
5. Prowadzony monitoring wód podziemnych, gleby i gazów w okolicach
składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach i zrekultywowanego
w Tarnawie nie wykazuje zagrożenia środowiska z ich strony.
6. Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach: Piła,
Gniewięcin, Podsadek o łącznej długości 10,92 km, podłączono 161
nieruchomości. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 562.168,09 zł, w tym dotacja
284.159,00 zł.
7. Na terenie gminy znajduje się 1.128 szt. szamb , w mieście 474 szt. oraz cztery
przydomowe oczyszczalnie ścieków , w tym: jedna przy UM i trzy na wsiach, jak
również jedna stacja zlewna.
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8. Wydano 10 pozwoleń wodno – prawnych.
9. Wydano ponad 1000 publikacji promujących walory przyrodnicze gminy oraz
dotyczących ochrony środowiska.
10. Zorganizowano ponad 15 szkoleń i programów edukacyjnych w których
uczestniczyło łącznie ok. 750 osób.
11. Corocznie 13 szkół uczestniczy w konkursach związanych z ochroną środowiska.
12. Około 150 osób rocznie korzysta z danych o środowisku i jego ochronie.
13. W okresie sprawozdawczym 100 bezrobotnych zatrudnionych było przy pracach
na rzecz środowiska.
14. Stopień akceptacji społecznej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
wynosi około 95 %.
15. Utworzono jedno gospodarstwo ekologiczne w miejscowości Czekaj.
16. Zalesiono ok. 35 ha pow. gminy.
17. Ponowiono wniosek do Świętkorzyskiego Zarządu Mielioracji i Urządzeń
Wodnych w Kielcach o kontynuację regulacji rzeki Mierzawy od Klimontowa
w stronę Mstyczowa i Białowieży.
18. Opracowano dokumentację techniczną na odbudowę Cieku wodnego od Trzcińca
znajdującego się na gruntach wsi Łownia gmina Sędziszów.
Realizacja szeregu działań wymagała współdziałania władz gminnych
z administracją szczebla powiatowego , wojewódzkiego i centralnego, a także
z instytucjami specjalistycznymi z dziedziny ochrony środowiska tj. Wojewódzkim
Inspektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stacją
Epidemiologiczną, Stacją Chemiczno-Rolniczą w Kielcach, Wojewódzką Stacją
Kwarantanny i Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
Nadleśnictwem, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach, itp.
W realizacji ważniejszych przedsięwzięć pomoc finansową uzyskaliśmy ze
środków UE i budżetu Państwa.

Sędziszów, dnia 12 marca 2007 r.
Sporządził:

Podpisał:

Naczelnik Wydziału RDG
Halina Barska

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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