
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport z realizacji  
Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Brzezińskiego 
za okres  

marzec 2008 - grudzień 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzeziny 2011 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

2 
 

1. Wstęp 
 

W obecnych czasach wszelka działalność człowieka zmierzająca do polepszenia 
warunków życia, rozwój gospodarki, a co za tym idzie również zwiększenie liczby 
ludności oraz ekspansywne wykorzystanie środowiska przyrodniczego powodują 
degradację naszego środowiska. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich latach. Poza 
tym, że zagraża to naszemu najbliższemu otoczeniu to również negatywnie wpływa na 
nasze zdrowie. 
Zanieczyszczenia środowiska i zniszczenia powstałe pod wpływem wszelkiego typu 
działalności człowieka przybierają rozmaity charakter, który zależy od rodzaju 
działalności. Są one szkodliwe, a nawet bardzo groźne szczególnie wtedy, gdy 
środowisko nie jest już w stanie samo zregenerować się. Biorąc pod uwagę przestrzeń 
rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń wyróżnia się następujące typy: 
- zanieczyszczenia lokalne, które są związane na przykład z górnictwem, 
- zanieczyszczenia regionalne (zwane inaczej krajowymi) - do tej grupy należą przede 
wszystkim zanieczyszczenia wód i powietrza, 
- zanieczyszczenia w skali całego globu (globalne, ogólnoświatowe) - głównym typem 
jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i tworzący się efekt cieplarniany. 
 
Ochrona środowiska stała się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi 
współczesna cywilizacja. Działalność w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
powinna polegać przede wszystkim na racjonalnym współdziałaniu człowieka                     
z naturą. Ochrona środowiska naturalnego obejmuje: 

⇒ ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem, 
⇒ ochronę wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych przed 

wyczerpaniem i zanieczyszczeniem, 
⇒ ochronę gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami 

przemysłowymi, środkami chemicznymi, w wyniku erozji wodnej i wietrznej 
oraz dewastacji górniczej, rolniczej itp., 

⇒ ochronę roślinności przed degradacją, 
⇒ ochronę świata zwierzęcego przed wyniszczeniem, walkę z hałasem i wibracją, 
⇒ likwidowanie uciążliwości odpadów komunalnych i przemysłowych,  
⇒ przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu 

surowców skalnych i mineralnych, 
⇒ przeciwdziałanie szkodom wyrządzonym przez siły przyrody.  

 
Zgodnie z art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy 
powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów 
wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza powiatowy program 
ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki 
ekologicznej państwa określone w art. 14 Ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Program, o którym mowa uchwala rada powiatu (art. 18, pkt.1 Ustawy Prawo ochrony 
środowiska). Zgodnie z art. 18, pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania 
powiatowego programu ochrony środowiska zarząd powiatu sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia radzie powiatu.  
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Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego został przyjęty 
Uchwałą nr 100/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004r. 
Aktualizacja Programu została przyjęta przez Radę Powiatu w Brzezinach Uchwałą nr 
27/09 z dnia 25 marca 2009r. 
 
Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji: 

⇒ funkcję regulacyjną, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz 
decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami 
zagadnień środowiskowych, 

⇒ funkcję wykonawczą - zadania wynikające z ustaw i zadania kontrolne, 
⇒ funkcję wspierającą dla podmiotów zaangażowanych w rozwój powiatu, 
⇒ funkcję kreującą - działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska. 

 
Program jest podstawą działań samorządu w zakresie polityki ekologicznej. Działania 
te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów. 
W Programie sformułowano następujące cele strategiczne (główne):  
 

I. Czyste środowisko 
II. Rozwój gospodarczy powiatu wykorzystujący walory środowiska 

naturalnego 
 

Wymienionym celom strategicznym polityki ekologicznej powiatu przypisano cele 
operacyjne (szczegółowe), które realizowane są poprzez działania o charakterze 
zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjno–prawnym, natomiast działaniom 
przypisano konkretne, konieczne do realizacji zadania. 
 
Cele operacyjne oraz zawarte w nich działania (programy) ujęte w dokumencie: 

• Budowa systemów infrastruktury technicznej: 
− Program wodociągowania; 
− Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej; 
− Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków; 

• Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych: 
− Program budowy i modernizacji dróg; 
− Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. 

• Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami: 
− Program selektywnej zbiórki odpadów; 
− Program unieszkodliwiania odpadów. 

• Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych: 
− Program ochrony lasów; 
− Program zalesień. 

• Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców: 
− Program edukacji ekologicznej; 
− Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych. 

• Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne: 
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− Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych 
środowisku. 

• Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa: 
− Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego. 

• Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu: 
− Program budowy małych zbiorników retencyjnych, 
− Program ochrony istniejących zbiorników wodnych, 
− Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki. 

 
Pierwszy Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Brzezińskiego powstał w 2006r. i obejmował okres od początku marca 2004r. 
do końca lutego 2006r. Kolejny raport określał jakie zadania z przewidywanych 
w Programie były realizowane w okresie od marca 2006r. do lutego 2008r. 
Niniejszy raport obejmuje okres od marca 2008r. do grudnia 2010r. 

O ile zmiany w środowisku mogą być niewidoczne w tak krótkim czasie, o tyle 
zestawienie zadań podjętych w ich zakresie działań jest dość czytelnym bilansem, 
dającym pogląd o dokonaniach powiatu i gmin na rzecz ochrony środowiska.  
  

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu, zostały pozyskane w 
Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz w Urzędach Gmin, wchodzących w skład 
powiatu. Ponadto w celu zdiagnozowania stanu aktualnego środowiska oraz zasobów 
naturalnych w Powiecie Brzezińskim wykorzystano dane państwowego monitoringu 
środowiska oraz Głównego Urzędu Statystycznego.  
 

Zadania zapisane w Programie Ochrony Środowiska, przewidziane do realizacji 
przez Zarząd Powiatu dotyczą przede wszystkim inwestycji w zakresie budowy                               
i modernizacji dróg powiatowych oraz infrastruktury drogowej przy drogach 
powiatowych, poważnych awarii – system reagowania kryzysowego. Zadania                            
z zakresu wodociągowania, kanalizacji, budowy i modernizacji dróg gminnych, 
termomodernizacji budynków realizują samorządy gminne. Skalę działań 
inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe powiatu oraz gmin wchodzących                   
w skład powiatu, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację tych zadań. Priorytetowym zadaniem dla 
samorządu powiatowego są działania zwiększające świadomość ekologiczną 
mieszkańców – działania te prowadzone są w sposób ciągły.  
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2. Analiza porównawcza stanu środowiska 
 
2.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
 

W wyniku dostosowania prawa do wymogów UE podstawowymi aktami 
prawnymi obowiązującymi w Polsce w zakresie sporządzania rocznej oceny 
jakości powietrza są:  

⇒ ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, 
poz. 281), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 52, poz. 310), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w 
sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 5, poz. 31), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 
221), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w 
sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 
2007 r. Nr 120, poz. 828), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216 poz. 1377). 

 
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Wojewoda co 
roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania 
informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w 
zakresie umożliwiającym:  

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie 
podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości 
powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z 
koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony 
powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej 
monitoringu powietrza),  

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń 
na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów 
przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stężeń na 
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tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów 
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź 
w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – 
podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,  

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. 
wskazanie źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za 
zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie,  

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu 
monitoringu powietrza.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze 
względu na ochronę roślin. 
Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej 
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 

- benzen C6H6, 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenek węgla CO, 
- ozon O3, 
- pył PM10, 
- ołów Pb w pyle PM10, 
- arsen As w pyle PM10, 
- kadm Cd w pyle PM10, 
- nikiel Ni w pyle PM10, 
- benzo(a)piren w pyle PM10. 

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod 
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się: 

- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

Po dokonaniu ocen wynikowych dla poszczególnych substancji, ocenianej 
strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna z najmniej korzystną klasą 
wynikową w danej strefie.  
W zależności od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla wartości 
dopuszczalnych poziomów substancji, lub też ich braku wyróżniono dwa 
rodzaje klasyfikacji stref.  
O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), możliwe są 
następujące klasy jakości powietrza:  

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),  
- B (poziom stężenia > D),  
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- C (najgorsza, poziom stężenia > D + MT).  
Jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), możliwe są 
klasy jakości powietrza:  

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),  
- C (najgorsza, poziom stężenia > D).  

Normy przyjęte dla oceny według kryterium ochrony roślin nie są złagodzone 
marginesami tolerancji (margines tolerancji jest równy 0, stąd nie ma klasy B). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w 
sprawie stref, w których dokonuje się oceny powietrza, nastąpiła zmiana 
podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza. Powiat Brzeziński należy do 
następujących stref:  

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyłu 
PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony 
zdrowia : strefa skierniewicko-łowicka 

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 
zdrowia : strefa łódzka 

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NOx, wg kryteriów dla ochrony 
roślin : strefa łódzka 

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 
roślin: strefa łódzka 

 
 
2.1.1. Stan powietrza według danych z lat 2002 i 2006 
 
Stan powietrza według danych z roku 2002 
 
Dwutlenek siarki 

Stężenia SO2 w świetle kryteriów państwowych nie stanowią zagrożenia 
w Powiecie Brzezińskim, a cechy rozkładu średnich rocznych wartości stężeń w 
mieście wykazują dużą stabilność. Ogólnie biorąc stężenia maleją od centrum 
ku peryferiom (zwłaszcza bez zabudowy mieszkaniowej), przy czym imisja w 
porze zimowej bywa 2-3 razy większa niż latem. W znacznie większych 
Skierniewicach średnioroczne stężenie SO2 obliczone na podstawie pomiarów 
„pasywnych” stężeń średnich rocznych nie przekroczyło w 2002r. 12 µg/m3. 
Emisja SO2 w aglomeracji Łodzi jest zbyt odległa od Brzezin aby jej wpływ na 
tutejszy stan imisji dał się rejestrować w drodze rutynowych pomiarów. 
Reasumując można ostrożnie ocenić, że jakość stężeń SO2 w Brzezinach, w 
2002r. była klasy A. 

W dziedzinie ochrony roślin przed nadmiernymi stężeniami SO2 
szczególne znaczenie gospodarcze ma ochrona lasów iglastych w porze 
zimowej. Wyniki pomiarów „pasywnych” w sąsiedztwie Brzezin 
(Poćwiardówka – 9,2 µg/m3, Tadzin – 7,9 µg/m3) wskazują w zakresie ochrony 
roślin na możliwość lokalnego przekroczenia 8 µg/m3 (średnio w roku) w 
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pobliżu osiedli w zachodniej części powiatu. We wschodniej części powiatu 
mogły wystąpić w 2002r. średnie roczne stężenia poniżej 8 µg/m3. Ogólnie, w 
dziedzinie ochrony roślin jakości stężeń SO2 ocenia się na klasę A. Wymaga to 
pomiarowego potwierdzenia w stanowiskach oddalonych 5 km od większych 
miast i osiedli.  

Dwutlenek azotu  
W Polsce dopuszczalny poziom NO2 dla roku wynosi Da = 40 µg/m3, a dla 

jednej godziny - D1 = 40 µg/m3. W odróżnieniu od stężeń SO2, imisja NO2 
utrzymuje swe znaczenie dla oceny jakości powietrza. Tło pozakomunikacyjne 
w centrum Brzezin można oszacować na 20 µg/m3 (w centrum Skierniewic w 
2002r. zmierzono średnie stężenie roczne  NO2 = 22 µg/m3 jako tło z niewielkim 
udziałem imisji komunikacyjnej z pobocznych ulic, co wskazuje na klasę A). 
Przekroczenia wartości dopuszczalnych mogą wystąpić praktycznie tylko przy 
ulicach tranzytowych z dużym natężeniem ruch pojazdów. 

Bez dokładnego rozpoznania natężenia ruchu i topografii trasy trudno jest 
wskazać miejsca stężeń maksymalnych zwłaszcza, że największe 
komunikacyjne stężenia NO2 mogą oscylować z roku na rok wokół jakiejś 
wartości i miejsca. Pomiary „pasywne” przy trasach wylotowych w Łodzi 
wskazują na przewyższenie wartości średnich rocznych stężeń tła o ok. 20 
µg/m3. Szacując, że w Brzezinach przewyższenia te osiągają do 12 µg/m3, w 
ocenie wstępnej, w 5-leciu 1997 – 2001 przyjęto klasę II. Wymaga to 
potwierdzenia przy pomocy pomiarów przy ulicach tranzytowych. 

Badania przeprowadzone w Łodzi i Piotrkowie Tryb. wskazują na 
występowania największych stężeń średnich godzinnych najczęściej w porze 
rannej (godziny 6 – 8) i potem po zachodzie słońca. W święta stężenia NO2 są 
wyraźnie mniejsze niż w dni robocze. 

Ogólnie biorąc, średnie roczne stężenia NO2 zmniejszają się wraz z 
odległością od centrum miasta do około 8 – 12 µg/m3 na obszarach wiejskich. W 
sąsiedztwie Brzezin w Poćwiardówce zmierzono w 2002r. metodą „pasywną” 
wartość 12,6 µg/m3, a w Tadzinie – 14,2 µg/m3. Ze względu na mały udział 
innych tlenków azotu na terenach wiejskich, z punktu widzenia ochrony roślin 
klasyfikuje to jakość powietrza w zakresie III i A klasy. 

Ozon 
W województwie łódzkim prowadzono dotąd pomiary stężeń ozonu tylko 

w Łodzi i Piotrkowie Tryb. Przyjęto, że w 5-leciu 1997 – 2001 występowały 
stężenia w klasie I w całym kraju. Największe stężenia występują w godzinach 
południowych, ponieważ stężenia ozonu rosną wraz z natężeniem 
promieniowania słonecznego. Najmniejsze są zimą. 

W ciągu tygodnia największe stężenia w miastach występują w dni wolne 
od pracy, zwłaszcza świąteczne, czemu towarzyszy obniżenie stężeń NO2. W 
centrum Łodzi zmierzono stężenia ozonu mniejsze niż na zachodnich 
peryferiach Piotrkowa Trybunalskiego. 
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Tlenek węgla 
Poprzez analogie z wynikami pomiarów w innych miejscowościach 

można oszacować, że średnioroczne stężenia CO w śródmieściu Brzezin, 
poza głównymi trasami, osiągały ok. 600 µg/m3. Przy jezdniach ulic i szos 
stężenia CO są znacznie większe i mogą przekraczać 1000 µg/m3, 
zwłaszcza przed kilku skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.  

W przebiegu dobowym stężenia zmieniają się podobnie jak wartość 
stężeń NO2. Ocenia się, że jakość powietrza pod względem stężeń CO w 
Brzezinach mieściła się w A klasie (w 5-leciu 1997 – 2001 w II klasie). 

Benzen 
Klasę jakości powietrza w zakresie stężeń benzenu w Brzezinach 

ocenia się jako A (w 5-leciu 1997 – 2001 klasa II) na terenach poza 
jezdniami. Wzdłuż jezdni z ruchem tranzytowym ocena ta może okazać się 
zaniżona i wymaga weryfikacji przy pomoce pomiarów „pasywnych”. 

Imisja zanieczyszczeń pyłowych 
Wielkość imisji zanieczyszczeń pyłowych w Powiecie Brzezińskim 

była monitorowana w 2002 roku w zakresie pyłu zawieszonego BS, na 
jednym stanowisku pomiarowym, obsługiwanym przez laboratorium 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. Wyniki 
pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wykonywanych metodą 
reflektometryczną (BS) przez zaczernienie filtra na stacji pomiarowej przy 
ul. Reformackiej 3 nie są miarodajne dla oceny stanu zanieczyszczenia 
powietrza. Metoda ta była dotąd szeroko stosowana w Polsce. Przybliżoną 
wartość stężenia pyłu PM10 w obszarze największych wartości stężenia w 
powiecie (śródmieście Brzezin) określono na podstawie pomiarów w 
miejscowościach o podobnej wielkości i strukturze emisji. Ocenę jakości 
powietrza oparto na ogólnym stosunku wartości stężenia mierzonego 
metodą reflektometryczną (BS), do wartości uzyskanych z pomiarów 
metodą wagową z separacją frakcji poniżej 10 µm (PM10). Średni stosunek 
wartości średniodobowych pyłu BS, do wartości stężenia pyłu PM10 
wynosi 1 : 1,5. Wynika z tego, że uzyskiwane wyniki pomiarów stężenia 
pyłu BS są zaniżone i trzeba stosować wspomniany przelicznik do 
średniodobowych wartości stężenia pyłu. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i znajomości ogólnych 
tendencji rozkładu przestrzennego stężenia pyłu oraz analogii z podobnymi 
obszarami posiadającymi wiarygodne wyniki pomiarów, określono 
przybliżoną wartość średniorocznego stężenia pyłu PM10 dla śródmieścia 
Brzezin, wynoszące 40 µg/m3 (tj. 100% poziomu dopuszczalnego). Należy 
zauważyć, że znaczący udział w emisji pyłu obok emisji z energetycznego 
spalania paliw ma również wtórna emisja pyłu związana z dużym 
natężeniem ruchu drogowego (wtórne wzniecanie pyłu z nawierzchni ulic, 
poboczy i chodników przez pojazdy). W obrębie śródmieścia Brzezin, 
znajdującego się pod wpływem dużego natężenia ruchu drogowego, przy 
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głównych trasach tranzytowych (zwłaszcza na zabudowanych odcinkach 
ulic) należy spodziewać się znacznych wartości stężenia pyłu 
zawieszonego PM10, związanych z nakładaniem się wpływu emisji 
komunikacyjnej (z silników przejeżdżających pojazdów i ścieraniem się 
materiałów eksploatacyjnych) oraz związanej z nią wtórnej emisji pyłu, na 
ogólne tło miejskie zapylenia powietrza. W ramach emisji komunikacyjnej 
szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza są pojazdy ciężarowe, 
emitujące jednostkowo większe ilości pyłu w spalinach oraz wzniecające 
większe ilości pyłu ze względu na gabaryty pojazdu. 
 
Stan powietrza według danych z roku 2006 
 
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2006 r. strefy 
Powiat Brzeziński dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pod kątem 
ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 
 
Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych  
zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej  
(OR) dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu  
ochrony zdrowia w 2006 r.  

 Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 
Klasa 
ogólna  

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 strefy 
Powiat brzeziński A B C A A A C C 

Źródło: WIOŚ Łódź 

  

Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych  zanieczyszczeń 
oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej  (OR) dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin w 2006 r.  

Nazwa 
strefy/powiatu 

Symbol klasy wynikowej 
dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy  

Klasa 
ogólna  
strefy 

SO2 NOx O3 

brzeziński A A A A 
  Źródło: WIOŚ Łódź 

Jak wynika z Informacji o stanie środowiska w powiecie brzezińskim w 2006 r. 
(WIOS Łódź 2006) teren powiatu oraz cały obszar województwa łódzkiego (za 
wyjątkiem miasta Piotrkowa Trybunalskiego), ze względu na ponadnormatywny 
poziom imisji ozonu (ze względu na ochronę zdrowia), zaklasyfikowany został 
do klasy C - wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza. Na 
podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stężenia ozonu, 
zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz na podstawie wiedzy  
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o wielkoobszarowym charakterze zjawisk związanych z występowaniem smogu 
fotochemicznego określono, że przypadki przekroczenia wartości kryterialnej 
imisji ozonu występowały najprawdopodobniej na prawie całym obszarze 
województwa.  
 
2.1.2. Aktualny stan powietrza  
 
W 2010r. obszar województwa łódzkiego podzielono na 2 strefy oceny: 
Aglomeracja łódzka i Strefa łódzka. 
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2010 r. strefy 
łódzkiej do której należy Powiat Brzeziński dla poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 
 
Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy łódzkiej, 
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 2010r. 

 Nazwa 

strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów 
ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania 

stężeń  

  

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM2,5 PM10 As Cd Ni Pb B(a)P 
Strefa łódzka A A A A A A C A A A A C 

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r. 
 
Klasyfikacja strefy łódzkiej pod kątem ochrony roślin w 2010r. 

Strefa 
łódzka 

Kod 
strefy 

Symbole klas wynikowych dla obszaru strefy nie 
obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla 
poszczególnych czasów uśredniania stężeń  

SO2 NOx O3 

PL.1002 A A C 

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r. 
 
2.1.3. Wnioski 
 
W 2006r. w wyniku rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w 
województwie łódzkim, strefie brzezińskiej w klasyfikacji jednostkowej w 
zakresie pyłu PM10 i ozonu O3 (a co za tym idzie również w klasyfikacji 
ogólnej) nadano klasę C. 
W 2007 r. został wykonany „Program ochrony powietrza dla stref województwa 
łódzkiego: powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego i 
brzezińskiego, tom IV strefa powiat brzeziński”. Program powstał w związku z 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

12 
 

przekroczeniem parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10. 
W 2010r. w wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim 
stwierdzono potrzebę realizacji programów ochrony powietrza w obu strefach 
oceny jakości powietrza, ze względu na kryteria ochrony zdrowia (pył PM2,5, 
pył PM10, B(a)P w pyle PM10. 
Na podstawie oceny jakości powietrza pod względem stężenia ozonu według 
kryteriów dla ochrony roślin określono klasę C dla strefy łódzkiej. 
W ramach przygotowań do realizacji działań naprawczych, najistotniejszym 
zadaniem dla służb ochrony środowiska oraz wydziałów komunalnych urzędów 
zainteresowanych miast, jest uzupełnienie wojewódzkiego banku emisji. 
Najistotniejsze dla planowania dalszych działań naprawczych jest uzupełnienie 
bazy emisji niskiej z indywidualnego ogrzewania budynków oraz bazy emisji 
komunikacyjnej (oszacowanej na podstawie pomiarów natężenia i struktury 
ruchu drogowego na ulicach miast).  
 
2.2. Pomiary hałasu 
 

Wymogi ochrony środowiska oraz standardy jego jakości w zakresie 
oddziaływań akustycznych ustala ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – 
Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie, w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Rozporządzenie to określa m.in. dopuszczalne poziomy 
hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D, LAeq N dla terenów o 
różnym przeznaczeniu. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska zastosowanie mają dwa ostatnie z ww. wskaźników, odnoszące 
się do pory dnia (LAeq D) i nocy (LAeq N). 
 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez 
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki 
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 
w odniesieniu do jednej doby przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 
1 a) Strefa ochronna 

"A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali 
poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny 
zabudowy 
związanej ze 
stałym lub 
czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży2) 
c) Tereny domów 
opieki społecznej 
d) Tereny szpitali 
w miastach 

55 50 50 40 

3 a) Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 
b) Tereny 
zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny 
rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
d) Tereny 
mieszkaniowo-
usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców3) 

65 55 55 45 
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Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym i kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 
obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w 
których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
 

Hałas -  jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub 
przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów 
dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia 
środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, 
uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. 
Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych 
czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas 
wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić 
do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany 
psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.  
 
 
2.2.1. Pomiar hałasu według danych z lat 2002 i 2006 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora dzienna. 

Nr punktu 
pomiarowego Lokalizacja 

Średnia ilość pojazdów [szt./h] Poziom 
hałasu 
LEQ [dBA] osobowe  ciężarowe autobusy razem 

1. ul. Reformacka  869 249 13 1131 73,3 

2. ul. Sienkiewicza  875 207 14 1096 73,0 

3. ul. Waryńskiego 190 73 6 269 69,7 

4. ul. Kościuszki  632 202 15 849 72,3 

5. ul. Wojska Polskiego  356 66 6 428 69,1 

6. ul. Okrzei 302 79 4 358 69,6 

7. ul. Modrzewskiego  316 59 3 378 67,0 

8. ul. Moniuszki  65 12 1 78 60,6 

9. ul. Świętej Anny  98 30 1 129 65,7 

10. Jedności Narodowej 751 210 15 976 70,1 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora nocna. 

Nr punktu 
pomiarowego Lokalizacja 

Średnia ilość pojazdów [szt./h] Poziom 
hałasu 
LEQ [dBA] osobowe  ciężarowe autobusy razem 

1. ul. Reformacka  139 59 1 199 71,3 

2. ul.Sienkiewicza  104 50 2 156 68,7 

3. ul. Waryńskiego 35 9 1 45 63,1 

4. ul. Kościuszki  100 57 2 159 67,9 

5. ul. Wojska Polskiego  55 13 1 69 69,1 

6. ul. Okrzei 40 16 - 56 64,7 

7. Jedności Narodowej 154 65 2 221 63,6 
 

W oparciu o wykonane pomiary zostały wyliczone równoważne poziomy 
dźwięku (dla obszarów objętych pomiarami):  

- pora dzienna 70.2 dB, 
- pora nocna 67,8 dB. 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB(A) w porze dziennej i 
50 dB(A) w porze nocnej wobec czego występują przekroczenia 
dopuszczalnych norm w wielkości 10.2 dB(A) w porze dziennej i 17.8 dB(A) w 
porze nocnej.  
W podsumowaniu omówienia wyników pomiarów stwierdza się, że: 

� tylko w jednym punkcie pomiarowym – przy ulicy Moniuszki – 
występował hałas poniżej 63 dB tj. kwalifikujący się w przedziale o małej 
lub średniej uciążliwości, 

� najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze dziennej stwierdzono 
przy ulicach Reformackiej, Sienkiewicza, Kościuszki i Placu Jedności 
Narodowej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale bardzo dużej 
uciążliwości, 

� najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze nocnej stwierdzono 
przy ulicy Reformackiej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale 
bardzo dużej uciążliwości. 

Hałas motoryzacyjny występujący na terenie Brzezin należy uznać za 
ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla 
mieszkańców. Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego 
występowania, zwłaszcza w ciągu dnia.  
 

Wyniki pomiarów z roku 2006 

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego 
przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Pomiary prowadzone są punktowo, w wybranych 
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miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które 
lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych. 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest 
komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje 
na drodze krajowej nr 72. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów 
mechanicznych natężenie hałasu stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. 
Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost 
proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. 
Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.  
W związku z faktem, iż w powiece brzezińskim brak jest aglomeracji o liczbie 
mieszkańców liczącej ponad 100 tysięcy, a żadnej z dróg powiatowych nie 
można zaliczyć do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach nie są prowadzone 
badania w zakresie klimatu akustycznego na terenie powiatu.   
Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu. 
 
 
2.2.2. Aktualne pomiary hałasu 
 
W 2009r. na terenie Brzezin zostały usytuowane cztery punkty pomiarowe w 
tym 3 referencyjne:  

� punkt całoroczny BRZ 01 ulokowany został na terenie parku przy ul. 
Tadeusza Kościuszki, będącej fragmentem drogi krajowej nr 72, 

� punkt BRZ 02 znajdował się na ul. Henryka Sienkiewicza przy posesji nr 
58 będącej dalszą częścią tej samej drogi krajowej nr 72 (wylot w 
kierunku Warszawy), 

� punkt BRZ 03 – przy ul. Wojska Polskiego na terenie Szpitala Miejskiego 
w odległości 6 m od krawędzi drogi (część drogi nr 704 – w kierunku 
Strykowa) 

� punkt BRZ 04 – przy ul. Ludwika Waryńskiego (fragment drogi 708 
wiodącej w kierunku Łowicza). 

Przeprowadzone pomiary wykazały, że dla pory dnia niezależnie od pory roku i 
dnia tygodnia występuje niewielka fluktuacja wyników równoważnego poziom 
hałasu wynosząca 1 dB. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku dla pory dnia wynosi 8,1÷9,1 dB. 

W zależności od dnia tygodnia rozrzut wyników pomiarów hałasu w środowisku 
dla pory nocy wynosi 63,2÷65,9 dB, a przekroczenie dla pory nocy wynosi 
13,2÷15,9 dB. 

Obliczona wartość wskaźnika LDWN wynosi 72,4 dB. Dopuszczalny poziom 
długookresowego poziomu dźwięku w środowisku, wynoszący 60 dB 
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przekroczony jest o 12,4 dB. Niezależnie od lokalizacji punktu pomiarowego 
stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego od 5,4-10,4 dB w porze 
dnia i 6,8-17,5 dB w porze nocy. 

 
2.2.3. Wnioski 
 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest 
komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje 
na drogach: 

• krajowej nr 72 w ciągu ulicy Sienkiewicza, Reformackiej, Plac Jedności 
Narodowej, Kościuszki i Łódzkiej; 

• wojewódzkich: nr 708 do Strykowa (ul. Waryńskiego) i nr 715 do 
Koluszek (ul. Okrzei). 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu 
stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. Należy jednak podkreślić, że 
wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia 
ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości 
użytkowanych samochodów.  
Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu. 
 
2.3. Wody powierzchniowe 
 
Na terenie powiatu mają początek małe rzeki i strumienie, które spełniają ważną 
rolę w rolnictwie dla regulacji stosunków wodnych w glebie i służą polepszeniu 
jej zdolności produkcyjnej. 
Do większych rzek powiatu należą rzeki: Mroga, Rawka, Mrożyca, Niwka, 
Rawka-Rewica. 
Mroga – jest prawostronnym dopływem Bzury i ma swój początek w rejonie wsi 
Gałkówek-Adamów na południowy zachód od miasta Brzeziny. Mroga 
przepływa początkowo przez gminę Brzeziny w kierunku wschodnim, następnie 
skręca w kierunku północnym płynąc przez tereny rolnicze gmin Rogów i 
Dmosin, łącznie ma długość 39,05 km. Na rzece, zwłaszcza w jej początkowym 
biegu zlokalizowane są liczne niewielkie sztuczne zbiorniki retencyjne pełniące 
również funkcje rekreacyjne. Zbiorniki zlokalizowane są, śledząc kolejno 
wzdłuż biegu rzeki, we wsiach Bogdanka, Rochna, Lisowice, Praga, Rogów i 
Kołacin. 
Rzeka Mroga posiada liczne dopływy, spośród których do najważniejszych 
należy zaliczyć Mrożycę oraz liczne cieki bez nazw.   
Mrożyca – druga co do długości rzeka Powiatu brzezińskiego, bierze swój 
początek na obszarze przylegającym do południowego zachodu do granic miasta 
Brzeziny. Rzeka przepływa przez powiat na długości 14,9 km, płynąc w 
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kierunku północnym przez gminy Brzeziny i Dmosin. Na odcinku ok. 9 km 
stanowi zachodnią granicę gminy Dmosin z gminą Stryków. 
Rzeka posiada niewielką głębokość i szerokość, przez co jest mało przydatna do 
celów rekreacyjnych. Jedynie w Brzezinach, po południowej stronie ulicy 
Kościuszki, na terenie parku miejskiego tworzy duże rozlewisko – staw miejski. 
Rzeka posiada liczne bezimienne dopływy, głównie lewobrzeżne, które przez 
większą część roku wysychają. 
Rawka – stanowi prawostronny dopływ rzeki Bzury. Przez teren powiatu płynie 
na odcinku długości 8,1 km w kierunku wschodnim. Są to tereny rolnicze, bez 
zakładów przemysłowych, dzięki czemu wody rzeki są stosunkowo czyste. 
Rzeka Rawka od źródeł do ujścia wraz ze starorzeczami i fragmentami 
dopływów została ustanowiona w roku 1983 rezerwatem wodnym, ze względu 
na naturalnie występujące, mało zmienione siedliska flory i fauny wodnej. 
Na rzece Rawce i jej dopływach zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne i 
stawy rybne mające znaczenie głównie gospodarcze dla potrzeb rolnictwa. 
Rawka-Rewica – prawostronny dopływ Rawki, wpada do niej na granicy gminy 
Jeżów, po przepłynięciu 9,5 km w granicach powiatu brzezińskiego. 
Niwka – przepływa przez północną część gminy Jeżów.  Jest prawostronnym 
dopływem Łupi-Skierniewkin. Niwka płynie przez teren powiatu na docinku  
4,0 km. Na długości 3000 m rzeka jest uregulowana. 
 
 
2.3.1. Stan wód powierzchniowych według danych z lat 2002 i 2006 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

 
Czystość wód powierzchniowych na terenie Powiatu Brzezińskiego 
kontrolowana była przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: 

1. na rzece Mrodze, w miejscowości Lisowice w 53,4 km rzeki, 
2. na rzece Mrodze, w miejscowości Dmosin, w 30,7 km rzeki, 
3. na rzece Mrożycy, w miejscowości Tadzin, w 22,0 km rzeki. 

Ostatnie publikowane wyniki badań pochodzą  z roku 2000. Pozwalają one 
stwierdzić, że w tym okresie rzeka Mroga spełniała warunki III klasy czystości 
wód, natomiast rzeka Mrożyca nie odpowiadała żadnej z podstawowych klas 
czystości.  
Wskaźnikami, które najczęściej przekraczały poziom normatywny III klasy 
czystości były substancje biogenne azotowe i fosforowe oraz miano Coli typu 
fekalnego. 
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Wyniki pomiarów z roku 2006 

Wyniki oceny jakości wód poszczególnych rzek na obszarze powiatu w monitoringu 
diagnostycznym w 2006r.przedstawiały się następująco:  
 
Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mroga w 2006 r. 

Nazwa ppk 
Nr 
ppk 

Wskaźnik 
decydujący 

o klasie czystości 
Jednostka 

Stężenie Stwierdzona  
klasa  

czystości 
min. max. średnie 

Tworzyjanki B23 Barwa   
BZT5  
ChZT-Cr  
OWO 
Azot Kjeldahla 
Zasadowość 
ogólna  
chlorofil „a” 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg C/l 
mg N/l 

mg 
CaCO3/l 

µg/l 
n/100 ml 
n/100 ml 

11 
1,00 
4,62 
1,00 
0,42 
12,00 

 
1,20 
50 
50 

23 
9,90 
55,50 
15,80 
2,30 

141,00 
 

220,00 
70000 
70000 

16 
5,91 
26,83 
4,89 
1,45 

207,00 
 

85,30 
6686 
6701 

IV 

Dmosin B24 Barwa   
zawiesina ogólna 
ChZT-Cr  
OWO 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg/l 

mg O2/l 
mg C/l 

n/100 ml 
n/100 ml 

5 
8,00 
10,80 
1,60 
230 
230 

32 
58,00 
33,40 
18,20 
6200 
24000 

15 
26,18 
17,83 
5,96 
2529 
4995 

IV 

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r. 
 

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mrożyca w 2006 r. 

Nazwa 
ppk 

Nr 
ppk 

Wskaźnik 
decydujący 

o klasie czystości 
Jednostka 

Stężenie Stwierdzona  
klasa  

czystości 
min. max. średnie 

Tadzin B29 Barwa   
zawiesina ogólna 
BZT5 

ChZT-Mn 
ChZt-Cr 
OWO 
Amoniak 
Azot Kjeldahla 
Azotyny 
Azot ogólny 
Fosforany 
Fosfor ogólny 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg/l 

mg O2/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg C/l 

mg NH4/l 
mg N/l 

mg NO2/l 
mg N/l 

mg PO4/l 
mg P/l 

n/100 ml 
n/100 ml 

7 
6,00 
4,20 
4,73 
12,20 
1,00 
0,45 
1,91 
0,12 
4,50 
0,27 
0,43 
6200 
24000 

36 
155,00 
39,80 
20,90 
127,00 
18,40 
7,06 
9,32 
0,68 
11,30 
2,42 
1,36 

130000 
700000 

17 
49,24 
9,60 
8,37 
37,96 
7,37 
3,33 
4,48 
0,32 
6,90 
1,13 
0,81 

49018 
128000 

V 

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r. 
 
W badanych ppk w 2006 r. na terenie powiatu brzezińskiego w ramach 
monitoringu diagnostycznego stwierdzono wody: 
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- IV klasy (niezadowalającej czystości) – rzeka Mroga 
- V klasy (złej jakości) – rzeka Mrożyca 
Żadna z rzek monitorowanych pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb 
karpiowatych nie spełniała wszystkich określonych wymagań.  
W 2007 r. na terenie powiatu brzezińskiego nie prowadzono monitoringu wód 
powierzchniowych. 
 
2.3.2. Aktualny stan wód powierzchniowych 
 
Wyniki oceny potencjału ekologicznego jednolitych części wód na obszarze powiatu 
w 2009r. przedstawiały się następująco:  
 
Nazwa JCW Kategoria wód Ocena stanu 

ekologicznego w 
badanej JCW 

Ocena potencjału 
ekologicznego w 
badanej JCW 

Mroga od 
źródeł do 
Mrożycy bez 
Mrożycy 

rzeka naturalna umiarkowany - 

Mrożyca rzeka naturalna umiarkowany - 
Łupia od 
źródeł do 
Zapory 
Zbiornika 
Zadębie 

rzeka naturalna  umiarkowany - 

Rawka od 
źródeł do 
Krzemionki 
bez 
Krzemionki 

rzeka silnie 
zmodyfikowana 

- dobry 

 
 
2.3.3. Wnioski 
 
Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu brzezińskiego nie jest 
zadowalająca - dominują wody o niskiej jakości. Z powyższych analiz jakości 
wód przedstawionych w pierwszej edycji Programu Ochrony Środowiska i stanu 
aktualnego wynika, że stan wód nie ulega polepszeniu. Stanowi to poważny 
problem przy ich wykorzystaniu dla celów gospodarczych i rekreacyjnych. 
Powoduje ograniczenia przy ujmowaniu wód dla celów technologicznych jak 
również przy ich wykorzystaniu rekreacyjnym.  
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wpływających 
na  ich jakość są: 
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- nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne 
 i przemysłowe, 

- ścieki z gospodarstw wiejskich posiadających wodociągi a pozbawionych 
oczyszczalni, 

- ścieki opadowe i spływy powierzchniowe, 
- środki chemiczne (sztuczne nawozy, środki ochrony roślin). 

 
2.4. Wody podziemne 
 
Na terenie powiatu występują trzy piętra wodonośne: 

� Czwartorzędowe 
� Trzeciorzędowe (lokalne Kołacin) 
� Jurajskie 

Wody podziemne występujące w pokrywie utworów czwartorzędowych, 
stanowią podstawowe użytkowe piętro wodonośne. Lokalnie posiada ono 
znaczną miąższość, dochodzącą do kilkudziesięciu metrów. Stwierdzono jedną, 
rzadziej dwie warstwy wodonośne, które są przedzielone utworami 
nieprzepuszczalnymi.  
Wody czwartorzędowe mogą być ujmowane na głębokości od 20 -40 m n.p.m. i 
cechują się wydajnością od 30 do 70 m3/h. Jakość wód poziemnych jest dobra. 
Zawartość w wodach żelaza ogólnego i jonu manganu jest pochodzenia 
neogenicznego i przekracza stężenia określone w przepisach sanitarnych 
dotyczących wód pitnych i przemysłowych. 
Jurajskie piętro wodonośne obok pietra czwartorzędowego ma największe 
znaczenie praktyczne. Tworzą je głównie spękane i kawerniste utwory 
węglanowe. Wody jurajskie znajdują się pod dużym ciśnieniem 
hydrostatycznym. Średnia głębokość ujęć wynosi 200m a wydajność ok. 100 
m3/h. Ośrodki hydrogeologiczne mają charakter szczelinowo-krasowy i 
wykazują niski stopień odporności naturalnej na zanieczyszczenie. Wody górno 
jurajskie mają przeciętnie odczyn obojętny, są dość twarde, o przewadze 
twardości węglanowej. 
Na terenie powiatu brzezińskiego badania jakości wód podziemnych 
prowadzone są  przez:  

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego 
monitoringu wód podziemnych,  

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegaturę w 
Skierniewicach w ramach monitoringu regionalnego. 
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2.4.1. Stan wód podziemnych według danych z lat 2002 i 2007 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

 
W ramach monitoringu regionalnego w latach 1998 ÷2002 na terenie Powiatu 
Brzezińskiego badano łącznie 7 studni, których wykaz przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie Powiatu Brzezińskiego w latach 1998-2002 
 

Lp 
Lokalizacja otworu 

badawczego 

Typ 
warstwy 

wodonośnej 
Stratygrafia 

Klasyfikacja wód 

1998 1999 2000 2001 2002 

Gmina Brzeziny 

1. Brzeziny ZUK - 
Studnia L-III 

W Q Ib Ib  Ib Ib 

2. Brzeziny baz 
PPKS  

W Q Ib II Ib - Ib 

3. Jaroszki - 
wodociąg wiejski - 
Studnia nr 2 

W J Ib II - - - 

Gmina Jeżów 

4. Jeżów - wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 2 

W Q Ib Ib - - II 

Gmina Rogów 

5. Olsza wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 1 

W J Ib Ib Ib - - 

6. Olsza wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 2 

W Q Ib II III - - 

7. SGGW w 
Warszawie Leśny 
Zakład 
Doświadczalny w 
Rogowie 

W J Ib - - - II 
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Wyniki pomiarów z roku 2007 

Na obszarze powiatu znajdują się punkty należące do sieci monitoringu 
regionalnego jakości wód podziemnych. Ich usytuowanie przedstawia tabela.  
 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie powiatu brzezińskiego w  2007 r. 
 

nr 
punktu 

miejscowość rodzaj 
wód 

stratygrafia 
nr 

zbiornika 
 GZWP 

Klasa 
czys- 
tości 

Wskaźniki decydujące  
o klasie 

8 Brzeziny W J 403,404 III Żelazo – 0,673 mg Fe/l 

9 Rogów W J 403 II 

Przewodność w 20°C- 626 
[uS/cm];, Fosforany- 0,12 
mg PO4/l;, 
Siarczany- 50 mg SO4/l;, 
Wapń- 96,8 mg Ca/l;, 
Żelazo- 0,37 
mg Fe/l;, Mangan- 0,188 mg 
Mn/l; 

10 Dmosin W Q - II 

Przewodność w 20°C- 432 
[uS/cm];, Amoniak- 0,15 mg 
NH4/l;, 
Fosforany- 0,21 mg PO4/l;, 
Siarczany- 32,9 mg SO4/l;, 
Wapń- 
65 mg Ca/l;, Żelazo- 0,423 
mg Fe/l;, Mangan- 0,09 mg 
Mn/l;, 
Miedź- 0,023 mg Cu/l; 

Źródło: WIOŚ Łódź (wyniki monitoringu za 2007 r.)   
 
 
2.4.2. Aktualny stan wód podziemnych 
 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie powiatu brzezińskiego w  2009 r. 
 

nr 
punktu 

miejscowość rodzaj 
wód 

stratygrafia 
nr 

zbiornika 
 GZWP 

Klasa 
czys- 
tości 

Wskaźniki decydujące  
o klasie 

8 Brzeziny W J 403,404 II Żelazo – 0,673 mg Fe/l 

9 Rogów W J 403 II 

Przewodność w 20°C- 626 
[uS/cm];, Fosforany- 0,12 mg 
PO4/l;, 
Siarczany- 50 mg SO4/l;, 
Wapń- 96,8 mg Ca/l;, Żelazo- 
0,37 
mg Fe/l;, Mangan- 0,188 mg 
Mn/l; 
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10 Dmosin W Q - I 

pH-7.6pH,OWO-1mg/l,PEW-
440µS/cm,temperatura-
10.2°C,Tlen rozp-
2.7mg/l,NH4-0.15mg/l,Sb- 
<0.01mg/l,As-<0.01mg/l,NO3-
0.03mg/l,NO2-<0.02mg/l,B-
0.05mg/l,Cl-7.5mg/l,Cr-
<0.001mg/l,CN- 
0.004mg/l,F-0.16mg/l,PO4-
0.02mg/l,Al-<0.009mg/l,Cd-
0.0003mg/l,Mg-10.5mg/l,Mn-
0.093mg/l,Cu- 
0.006mg/l,Ni-<0.003mg/l,Pb-
<0.002mg/l,K-1.55mg/l,Hg-
<0.0002mg/l,Se-
<0.01mg/l,SO4-32.4mg/l,Na- 
5.19mg/l,Ag-<0.001mg/l,Ca-
50.5mg /l,HCO3-209mg /l,Fe-
0.031mg /l 

Źródło: WIOŚ Łódź (wyniki monitoringu za 2009r.)   
 
 
2.4.3. Wnioski 
 
Według badań WIOŚ przeprowadzonych w 2007r., wody podziemne mieściły 
się w II i III klasie jakości, czyli są to wody dobrej i zadowalającej jakości, 
spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. W 2009r. 
nastąpiło polepszenie jakości wody w badanych punktach w Brzezinach i 
Dmosinie. 
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3. Analiza stanu infrastruktury chroni ącej środowisko 
 
Podstawowe dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie powiatu 
brzezińskiego przedstawiają poniższe zestawienia: 
 
Stan sieci wodociągowej 
  

 

Lp. 

 

Gmina 

Sieć wodociągowa 
w km 

Liczba przyłączy 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 
2009 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 

        

1 Miasto Brzeziny 46,6 50,1 55,6 818 1 480 1 560 
2 Brzeziny 107,8 110,0 111,0 1 613 1 570 1 752 
3 Dmosin 113,6 120,7 120,7 1 305 1 423 1 444 
4 Jeżów 55,5 58,0 58,0 941 960 988 
5 Rogów 74,9 72,9 74,3 1 230 1 277 1 330 
 Razem powiat 398,4 411,7 419,6 5 907 6 710 7 074 

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych  

 
Stan sieci kanalizacyjnej 
 

 

Lp. 

 

Gmina 

Sieć kanalizacyjna 
w km 

Liczba przyłączy 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 
        

1 Miasto 
Brzeziny 

14,9 16,3 16,3 430 1 088 1324 

2 Brzeziny 0 0 0 0 0 0 
3 Dmosin 0 0 0 0 0 0 
4 Jeżów 0 0 3,8 0 0 121 
5 Rogów 1,3 1,0 1,3 15 7 7 
 Razem 

powiat 
16,2 17,3 21,4 445 1 095 1 452 

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych  
 
Jak wynika z powyższego zestawienia w 2009 roku, w porównaniu do roku 
2002 długość sieci wodociągowej wzrosła o 21,2 km, natomiast sieci 
kanalizacyjnej  o 5,2 km.  
Powiat brzeziński ma dobrze rozwiniętą sieć zbiorczych wodociągów - według 
danych GUS  (stan na koniec 2006 r.) na terenie powiatu sieć wodociągowa 
wynosiła 419,6 km.  
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4. Cele i zadania zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska. 
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego określono 
konstruktywne działania zmierzające do poprawy w zakresie ochrony 
środowiska poprzez przedstawienie celów długo-i krótkoterminowych. 
Cele, działania i konkretne zadania dla rozwoju powiatu w Programie określono 
w odniesieniu do elementów środowiska:  

� zasobów przyrody, 
� surowców mineralnych, 
� powietrza, z uwzględnieniem zanieczyszczenia, hałasem i 

promieniowaniem elektromagnetycznym, 
� wód powierzchniowych i podziemnych,  
� zasobów leśnych, 
 

a także w odniesieniu do gospodarki odpadami, zagrożenia awariami 
przemysłowymi i  edukacji ekologicznej.  
� Ochrona przyrody 

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieużytków, 
racjonalna gospodarka leśna, 

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej 
wycinki drzewostanu), 

- zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk, 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania traw), 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju 

agroturystyki. 
� Ochrona powietrza 

- likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie na obszarach 
przewidzianych do rozwoju turystyki lub agroturystyki, 

- kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie 
„przyjazne środowisku” (gazowe, olejowe, alternatywne), 

- zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na 
kotły energooszczędne i niskoemisyjne, 

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów 
energetycznych, 

- poprawa stanu nawierzchni dróg, 
- wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej 

dziedzinie. 
� Ochrona wód 

- rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie i wspieranie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  
- kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb, 
- budowa retencyjnych zbiorników wodnych,  
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- zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych, 
- likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem 
ścieków do wód powierzchniowych, nieużywanych studni, na pola. 

� Gospodarka odpadami 
- wprowadzenie w gminach powiatu powszechnej selektywnej zbiórki 

odpadów, 
- edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami, 

- osiągniecie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych, 
- rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
- zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w m. Popień  

(gm. Jeżów).  
� Zmniejszenie hałasu 

- modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie 
powiatu,  

- wprowadzenie ograniczeń prędkości.  
 
Założenia planu działań na lata 2009-2012 
 
� Poprawa jakości środowiska 
 
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie powiatu będą 
prowadzone jako: 

■ Działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorządy 
gminne, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury 
technicznej, 

■ Działania organizacyjne – realizowane przez samorząd powiatowy i 
samorządy gminne we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze 
gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami 
pozarządowymi. 

 
� Ochrona powietrza 
 
Zlokalizowane na terenie powiatu zakłady nie stwarzają zagrożenia dla jakości 
powietrza atmosferycznego. Jednak pod względem oceny powietrza powiat 
brzeziński zaklasyfikowany został do klasy C w dziedzinie ochrony zdrowia i do 
klasy A w dziedzinie ochrony roślin.  Dla powiatu w 2007r. został opracowany 
Program Ochrony Powietrza. Program wykonany został w związku z 
przekroczeniem parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10. W Programie ujęto podstawowe kierunki działań 
zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 
PM10, które powinny się koncentrować na następującym głównym zagadnieniu: 
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Obniżenie emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych w 
Brzezinach poprzez podłączenie budynków komunalnych oraz prywatnych 
wielorodzinnych ogrzewanych obecnie indywidualnie węglem do m.s.c., 
kolejno zaczynając od rejonów o najwyższych stężeniach. 
 
Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 
2009-2012 to określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości (ozon) 
oraz kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie 
przeciwdziałaniu niskiej emisji: 

■ ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i 
powierzchniowych; 

■ zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, 
modernizacja źródeł ciepła; 

■ popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, 
modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych 
źródeł energii; 

■ modernizacja systemu komunikacyjnego powiatu w celu zmniejszenia 
emisji spalin. 

 
� Ochrona wód 
 
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2009-2012 
obejmują:  

■ racjonalizację gospodarki wodnej na terenie powiatu – modernizację ujęć 
wody i rozbudowę sieci wodociągowych w gminach: Miasto Brzeziny, 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów; 

■ budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminach: Miasto Brzeziny, 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów; 

■ budowę oczyszczalni ścieków w gminach: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i 
Rogów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieście Brzeziny; 

■ wsparcie przez gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 
■ modernizację i rekultywację składowiska odpadów w Brzezinach; 
■ budowę zbiorników retencyjnych na terenie powiatu; 
■ prowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie prawidłowego postępowania  

z nawozami i środkami ochrony roślin. 
 

� Gospodarka odpadami 
 
Działania na lata 2009-2012 obejmują: 

■ wprowadzenie we wszystkich gminach powszechnej i pełnej selektywnej 
zbiórki odpadów; 

■ zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Popień; 
■ modernizację i rekultywację składowiska odpadów w Brzezinach; 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

29 
 

■ zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych 
oraz wielkogabarytowych;  

■ budowę gminnych punktów zbiórki odpadów (GPZON); 
■ opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest; 
■ podjęcie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk odpadów; 
■ prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w społecznościach 

lokalnych w zakresie właściwego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów. 

  
� Zmniejszenie hałasu 
 
Podstawowym źródłem hałasu na terenie powiatu jest transport drogowy. 
Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą 
modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) wraz z optymalizacją płynności 
ruchu oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych (koordynacja działań wynikających z programu zalesień). 
Działania te będą prowadzone przez zarządców dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. 
 
� Ochrona przyrody 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować:  

■ ochronę i zwiększanie zasobów leśnych;  
■ realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych; 
■ realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki. 
 
 
 



5. Harmonogram rzeczowo – finansowy i stopień realizacji zadań: 
 
Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program wodociągowania 
Miasto 
Brzeziny 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej-pojedyncze 
przyłącza 

Zadanie realizowane na bieżąco 
 

2008r. – 
377 683,65 zł 

2009r. – 
28 920,81 zł 

2010r. – 
37 416,30 zł 

Środki własne  Z.U.K. 
Sp. z o.o. 

Gmina 
Brzeziny 

Bieżąca modernizacja 
urządzeń zaopatrzenia w 
wodę 

Budowa studni w Przecławiu, Jaroszkach i 
Dąbrówce Dużej 

293 044 zł Środki własne 

Gmina 
Dmosin 

Modernizacja jednej stacji 
uzdatniania wody 

Zadanie jest realizowane 172 100 zł 
Środki własne 

Gmina Jeżów Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Jeżów  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Strzelna  

Wymiana złóż filtracyjnych 18 056 zł Środki własne 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Kosiska  

Wymiana złóż filtracyjnych 18 056 zł Środki własne 

Modernizacja sieci 
wodociągowej w 

Wymiana wodociągu  
ul. Zielona 

44 286 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

miejscowości Jeżów 
Projekt modernizacji sieci wodociągowej w 
miejscowości Jeżów 

48 800 zł EFRR 
Środki własne  
Budżet Państwa 

Wymiana wodociągu Al. 3-go Maja i Rynek 
131 471 zł EFRR 

Budżet Państwa  
Środki własne  

Budowa sieci wodociągowej 
z ujęcia Rewica – 2 km w 
Taurowie 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Wymiana wodociągowej 
sieci azbestowej 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Rogów 
Modernizacja trzech stacji 
uzdatniania wody 

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości 
Przyłęk Duży 

2 242 924 zł 145 870 zł – WFOŚiGW 
847 577 zł – PROW 
1 249 477 zł – Środki 
własne 

Przebudowa sieci 
wodociągowej w Przyłęku 
Dużym 

Od 2008r. trwa rozbudowa sieci wodociągowej  

2008r. – 13 365 
zł (projekt sieci 

wodociągowej w 
m. Rogów) 

2010r. – 24 600 
zł 

Środki własne 

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Miasto 
Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Miasta 
Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:  
ul. Kościuszki i ul. Okrzei 

38 842,17 zł Środki Unii Europejskiej 
– Program Infrastruktura 
i Środowisko,  
Środki Z.U.K. Sp. z o.o.  
Środki własne  

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie zrealizowane 
2 122 145 zł 

Budowa sieci kanalizacji Remont kanalizacji deszczowej –  94 862,48 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

deszczowej ul. Moniuszki 
Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi 
gminnej 121230E  
(ul. Moniuszki) 

144 546 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Gmina 
Brzeziny 

Budowa oczyszczalni na 
bazie istniejącej biologicznej 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa oczyszczalni 
lokalnej w Dąbrówce Dużej 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Wybudowano 70 przydomowych oczyszczalni 795 366,71 zł 
PROW 
WFOŚiGW 
Środki własne 

Gmina 
Dmosin Budowa gminnych 

oczyszczalni ścieków w m. 
Dmosin II i Koziołki 

Wybudowano gminną oczyszczalnię ścieków w 
Dmosinie II 

2 443 200 zł 

683 200 zł – środki 
własne  
1 760 000 zł – pożyczka 
z WFOŚiGW w Łodzi 
 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie gminy Dmosin 

Zadanie jest realizowane 

1 069 400 zł 

53 200 zł – środki 
własne  
389 600 zł – dotacja z 
WFOŚiGW w Łodzi 
626 600 zł – środki UE 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane  - - 

Gmina Jeżów 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jeżów  

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej 

3 275 654,35 zł EFRR 
Budżet Państwa  
Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jasienin 
Duży  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Rogów Opracowanie projektów 
oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej oraz ich 
realizacja 

W 2008r. opracowano koncepcję kanalizacji 
Gminy Rogów 

30 500 zł Środki własne 

W 2010r. zakupiono działkę pod oczyszczalnię 
ścieków 

173 948 zł 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane 
- - 

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków 
Miasto 
Brzeziny 

Modernizacja węzłów 
cieplnych 
Modernizacja kotłowni 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż 
przebiegu drogi nr 72 ul. św. Anny, 
Piłsudskiego, Reformacka – 2008r. 

466 400 zł Środki własne PEC  
Sp. z o.o. 

Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej – 
os. Modrzewskiego, ul. Boh. W-wy, 
Głowackiego, Modrzewskiego, Konstytucji – 
2009r. 

302 600 zł 

Budowa nowych przyłączy, instalacja węzłów 
cieplnych – ul. Sienkiewicza, Głowackiego – 
2009r. 

26 300 zł 

Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej – 
ul. Boh. W-wy 2010r. 

306 100 zł 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej – ul. 
Głowackiego – 2010r. 

251 100 zł 

Termomodernizacja 
budynków 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta 
Brzeziny 

852 936,98 zł Środki własne  
RPO 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina 
Brzeziny 

Gazyfikacja obszaru gminy Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Modernizacja kotłowni Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa stacji redukcyjnej w 
Osinach wraz z gazociągiem 

Zadanie nie zrealizowane  - - 

Gmina Rogów 
Budowa nowych kotłowni 
ekologicznych  

Brak danych o zmianie sposobu ogrzewania 
budynków u osób fizycznych, firm oraz 
budynków użyteczności publicznej 

- - 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w Przyłęku 
Dużym 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2010r. 271 790 zł 
178 081 zł – PROW 
93 709 zł - Środki 
własne 

Budowa nowego budynku 
Gminnej Biblioteki w 
Rogowie 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2011r. - - 

Program budowy i modernizacji dróg 
Miasto 
Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Budowa i przebudowa ulic w osiedlu 
„Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej – Etap I 

2008r. – 
579 464,00 zł 

(budowa 
separatora w ul. 
Waryńskiego; 

2009r. – 
537 880,73 zł  
(w tym RPO 

400 374,55 zł) 

Środki własne  
RPO 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa ul. Moniuszki (Nr 121230E)  
 
 

2010r. – 
709 701,80 zł 

(w tym 
327 235,38 zł 
NPPDL 2008-

2011) 

Środki własne  
NPPDL 2008-2011 

Remont zatoki parkingowej na ul. Konstytucji 3 
Maja w Brzezinach 

2010r. –  
56 153,99 zł 

Środki własne 

Remont nawierzchni drogi Nr 121242E w 
Brzezinach (ul. Południowa) 

2010r. –  
239 407 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Droga Stare Koluszki - - 

Przebudowa drogi Adamów 

108 204,73 zł Dofinansowanie z 
Urzędu 
Marszałkowskiego – 
zadanie: drogi 
dojazdowe do pól 
Środki własne 

Przebudowa 1027 m drogi Tworzyjanki 362 062,73 zł Środki własne 
Witkowice-Czyżyków - - 
Dąbrówka Mała - - 
Jaroszki-Głogowiec - - 
Jabłonów - - 
Helenówka - - 
Przebudowa drogi Rozworzyn-Michałów 349 234,70 zł Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 
Środki własne 

Polik-Grzmiąca - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa drogi -Małczew-Witkowice- 
Bogdanka-Zalesie-Bogdanka 

1 145 367,82 zł Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 
Środki własne 

Gmina 
Dmosin 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Wykonano częściową modernizację dróg 
gminnych 

1 882 041,46 zł 373 000 zł – dotacja z 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 
905 761,06 zł – dotacja 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego 
177 000 zł – dotacja z 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych Urzędu 
Wojewódzkiego 

Gmina Jeżów  

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Remont drogi Rewica Kolonia 
286 541,92 zł FOGR 

Środki własne 

Remont drogi Fydrychów 
89 191,52 zł FOGR 

Środki własne 

Przebudowa drogi Rewica Szlachecka 
171 999,98 zł FOGR 

Środki własne 
Remont drogi Zamłynie 37 024,56 zł Środki własne 

Przebudowa dróg na Osiedlu 850-lecia 
378 530,35 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Remont drogi ul. Nadachowskiego -  
Jasienin Duży-Jasienin Mały 

664 925,62 zł Budżet Państwa-
Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 

Gmina Rogów 
Budowa i modernizacja dróg 
gminnych 

Budowa drogi Zacywilki-Stefanów w 2009r. 

311 166 zł 111 000 zł – Urząd 
Wojewódzki 
200 166 zł - Środki 
własne 

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
Miasto 
Brzeziny 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych  

Energooszczędny program wymiany lamp 
oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny 

703 557,79 zł Środki własne 

Remont chodnika drogi Nr 121200E w 
Brzezinach (ul. Św. Anny) 

60 965 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Gmina Rogów Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych 

Budowa chodników przy drodze powiatowej i 
placu zabaw w Rogowie 

784 231 zł 
472 840 zł – Środki UE 
311 391 zł – Środki 
własne 

Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin i 
Jeżów  

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony lasów 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie 
ochrony lasów 

Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji 
Przyrodniczo Leśnej 

- - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Ścisła ochrona istniejących 
zasobów leśnych 

Nie realizowano. Brak danych o realizacji przez 
SGGW AR Warszawa LZD  
Rogów 

- - 

Program zalesień 
Właściciele Zalesianie gruntów 

porolnych, 
nieekonomicznych dla 
rolnictwa 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program edukacji ekologicznej 

Miasto 
Brzeziny 

Kontynuacja działań 
edukacyjnych z zakresu 
ekologii dla dzieci i 
młodzieży 

W 2008r. przeprowadzono akcję „Sprzątanie 
świata” 576 zł 

Środki własne 

W 2008r. zorganizowano miejski bieg EKO 
BRZEZINY   

1 500 zł   

Realizacja „Programu Edukacji Ekologicznej do 
realizacji w mieście Brzeziny” (akcje i konkursy 
o tematyce ekologicznej) 

2009r.– 17 200 zł 
2010r.- 14 700 zł 

Środki własne 
Dotacja z WFOŚiGW  

w Łodzi 
Gmina 
Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Realizowano akcje edukacji ekologicznej w 
szkołach 

- - 

Gmina Jeżów Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina Rogów Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone 
były w szkołach przed coroczną akcją 
„Sprzątanie świata” . 
Gmina Rogów należy do Związku 
Międzygminnego Bzura, który realizował 
konkursy dla uczniów: 
- konkurs plastyczny „Ja też chronię 
środowisko” 
-konkurs na najlepszy artykuł dotyczący 
ochrony środowiska dla szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

1 029,60 zł Środki własne 

Miasto 
Brzeziny 

Edukacja ekologiczna 
dorosłych – pogadanki na 
naradach sołtysów, 
rozdawanie ulotek 
informacyjnych, 
organizowanie seminariów, 
warsztatów  

Organizacja kampanii edukacyjnej „kochasz 
dzieci nie pal śmieci” (druk ulotek, plakatów) – 
2008r. 

1 000 zł Środki własne 

Druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki 
odpadów w Brzezinach – 2009r. 

1 403 zł 

Gmina 
Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Edukacja ekologiczna realizowana podczas 
zebrań sołeckich 

  

Gmina Jeżów Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina Rogów Gmina Rogów należy do Związku 
Międzygminnego Bzura który realizował 
zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. 
Program edukacji ekologicznej dla 
mieszkańców z terenu działania Związku – 
„Nasze środowisko dla przyszłych pokoleń”. 
Celem programu było podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
zwiększenie wiedzy o racjonalnej i 
odpowiedzialnej gospodarce odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi, zaangażowanie 
mieszkańców gmin i miast objętych realizacją 
zadania w sprawy dotyczące gospodarki 
odpadami na poziomie lokalnym, a także 
wykształcenie poczucia odpowiedzialności u 
odbiorców zadania na stan środowiska. Program 
miał charakter kompleksowy poprzez 
połączenie działań edukacyjnych: konkursów, 
wyjazdów i spotkań z mieszkańcami z 
równocześnie prowadzoną działalnością 
informacyjno-popularyzacyjną:  w mediach 
(audycje radiowe), w prasie (artykuły w 
gazetach) oraz działalnością wydawniczą 
(drukowanie ulotek).  

- - 

Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
Gmina 
Dmosin 

Opracowanie programu 
współpracy w zakresie 

Składki 
20 471,16 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

ochrony środowiska z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 
Gmina Rogów Opracowanie programu 

popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

Instalacja solarna do podgrzewania wody w 
budynku Gminnego Przedszkola w Józefowie 

100 000 zł 70 000 zł – WFOŚiGW 
30 000 zł - Środki 
własne 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin i 
Jeżów  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 
 
 
 
 
 

Opracowanie programu ulg i 
zachęt dla osób i firm 
stosujących technologie 
przyjazne dla środowiska 

Zadanie nie zrealizowane - - 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

42 
 

Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa, zdrowej żywności, 

promocja istniejących 
gospodarstw 

Popularyzacja ekologicznego rolnictwa 
prowadzona jest na festynach i dożynkach 
gminnych 

- - 

Program budowy małych zbiorników retencyjnych 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Opracowanie diagnozy stanu 
obecnego sztucznej retencji 

na terenie gmin 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Analiza możliwości budowy 
zbiorników retencyjnych na 

terenie gmin 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Brzeziny 

Budowa urządzenia 
piętrzącego wodę na 

istniejącej rzece 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Budowa zbiornika małej 
retencji na rzece Mrodze 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Jeżów Budowa zbiornika 
retencyjnego „GÓRA” na 

rzece Rawce 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony istniejących zbiorników wodnych 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 

Opracowanie programu 
ochrony naturalnych 
zbiorników wodnych 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Przestrzeganie zasad 
ochrony czynnej i biernej 

obowiązujących w strefach 
ochrony GZWP  

i LZWP 

Zadanie jest realizowane na bieżąco - - 

Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Opracowanie programu 
rozwoju agroturystyki 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Wykaz zadań zrealizowanych przez Powiat Brzeziński 
 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków 

Termomodernizacja budynków DPS w 
Brzezinach i Dąbrowie 

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w 
Brzezinach – rozbiórki, wzmocnienie stropu 
ocieplenie dachu, ocieplenie ścian i elewacja 

310 364,76 zł 46 554,71 zł- Środki 
własne 
263 810,05 zł – 
dofinansowanie z UE w 
ramach RPO WŁ na lata 
2007-2013 

Termomodernizacja Sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Brzezinach 

Zadanie wykonano wcześniej, w ramach 
termomodernizacji całego ZSP 

- - 

Wymiana kotłowni z węglowo-koksowej na 
olejową  w budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Brzezinach 

Zadanie przewidziane do wykonania w 
ramach prowadzonej obecnie 
termomodernizacji DPS 

- - 

Program budowy i modernizacji dróg 
Przebudowa drogi powiatowej Jordanów-
Eufeminów nr 2913 E, 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Integracja sieci komunikacyjnej powiatu 
brzezińskiego i zgierskiego: droga powiatowa 5103 
E Niesułków – Kołacin – Jeżów o dł. 19,885 km 

Zadanie zrealizowane 481 960,40 zł 

Budżet państwa –  
240 675 zł; 
Dotacja celowa: 
Nadleśnictwo Brzeziny -
20 000 zł; 
Środki własne –  
221 285,40 zł. 

Droga nr 2918 E Jeżów – Koluszki Zadanie zrealizowane 64 999,16 zł Środki własne 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 E Brzeziny 
– Andrespol 

Zadanie zrealizowane 657 665,83 zł 

Gmina Miasto Brzeziny – 
74 424 zł 
Gmina Brzeziny –  
35 000 zł 
Budżet państwa – 
328 223 zł 
Środki własne – 
220 018,83 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5100 E Stryków 
– Sierżnia – Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5101 E Głowno 
– Kołacin 
 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez powierzchniowe utrwalenie 
powierzchniowe 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
Budowa i modernizacja infrastruktury 
drogowej przy drogach powiatowych na 
terenie powiatu –budowa odwodnienia dróg 
powiatowych długości 40,00 km 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony lasów 
Konserwacja i ochrona prawnie objętych 
ochroną form przyrody na terenie powiatu: 
- leczenie i konserwacja drzew 

pomnikowych w Parku Podworskim we 
wsi Popień - aleja kasztanowa w 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

miejscowości Popień PGR 
leczenie i konserwacja drzewostanu parkowego 
w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
Opracowanie programu współpracy w zakresie 
ochrony środowiska z organizacjami 
pozarządowymi 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 
Opracowanie programu popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii przyjaznych 
środowisku 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, 
zdrowej żywności, promocja istniejących 
gospodarstw 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki 
Opracowanie programu rozwoju agroturystyki Zadanie nie zrealizowane - - 
Tworzenie pasów ekologicznych – trasy 
turystyczne 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program edukacji ekologicznej 

Uzupełnianie kwalifikacji przez kadrę 
pracującą w Wydziale Ochrony Środowiska 

 
Przegląd czasopism i poradników 
fachowych,  udział w szkoleniach i 
seminariach  

b.d. 
W ramach posiadanych 
środków własnych Rozbudowa i modernizacja systemu dostępu 

do informacji o środowisku i jego ochronie 
 

Publicznie dostępny wykaz danych o 
dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie tworzony jest za 
pomocą witryny Ekoportal.   

Systematyczna analiza pozwoleń  Przegląd ustaleń oraz realizacji pozwoleń 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

ekologicznych i spełniania nałożonych 
obowiązków 

wodnoprawnych   

Doskonalenie współpracy organów powiatu 
z władzami gmin, organami administracji 
publicznej oraz z pozarządowymi 
organizacjami ekologicznymi 

 

Bieżąca realizacja  

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Powiatu poprzez: prowadzenie 
szkoleń, organizowanie konkursów, 
seminariów, wystaw itp. 

 

Bieżąca realizacja programu nauczania w 
szkołach będących jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu  uwzględniająca 
problematykę ekologiczną. 

 



6. Podsumowanie 
 

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań 
zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – w tym zakresie konieczna 
jest współpraca Powiatu z samorządami gminnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Brzezińskiego wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne 
jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego” stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym założeniem 
w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od 
krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła 
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując 
realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania                      
o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska                   
i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd 
gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska 
wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej 
ochrony. 

Znaczna część planowanych inwestycji – głównie w zakresie wodociągowania, 
kanalizacji, modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków 
została wykonana. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków 
została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji 
(zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane                     
w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. 
Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale 
środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminy (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt 
Wojewódzki itd.). 
 
Przykładowe wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla  
Powiatu Brzezińskiego 
 

Wskaźnik Jednostka Wartość w 
2006r. 

Wartość w 
2009r. 

Długość czynnej sieci wodociągowej  km 411,7 419,6 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 6 710 7 074 
Roczne zużycie wody w gospodarstwach 
domowych 

dam3 1 096,2 1 021,9 

Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca  m3 35,8 33,3 
Liczba przyłączy wodociągowych/liczba 
mieszkań 

- 0,63 0,65 

Długość sieci kanalizacyjnej km 17,3 21,4 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. 1 095 1 452 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych/liczba 
mieszkań 

- 0,10 0,13 
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Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków  szt. 1 2 
Przepustowość oczyszczalni m3/doba b.d. 5 200 
Długość sieci gazociągowej  km 0 0,174 
Liczba przyłączy do sieci gazowej szt. 0 6 
Ilość czynnych składowisk odpadów  szt. 1 1 
Powierzchnia lasów ha 4 890,18 4 903,8 
Lesistość powierzchni powiatu % 13,6 13,7 
Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych  

ha 19 620,3 19 620,3 

Powierzchnia parków krajobrazowych ha 4 287,0 4 328,7 
Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 100,5 100,5 
Ilość pomników przyrody  szt. 64 64 
Wydatki na gospodarkę komunalną i 
ochronę środowiska 

tys. zł 2 698,6 4 360,6 

wg danych  GUS w Łodzi 
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1. Wstęp 
 

W obecnych czasach wszelka działalność człowieka zmierzająca do polepszenia 
warunków życia, rozwój gospodarki, a co za tym idzie również zwiększenie liczby 
ludności oraz ekspansywne wykorzystanie środowiska przyrodniczego powodują 
degradację naszego środowiska. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich latach. Poza 
tym, że zagraża to naszemu najbliższemu otoczeniu to również negatywnie wpływa na 
nasze zdrowie. 
Zanieczyszczenia środowiska i zniszczenia powstałe pod wpływem wszelkiego typu 
działalności człowieka przybierają rozmaity charakter, który zależy od rodzaju 
działalności. Są one szkodliwe, a nawet bardzo groźne szczególnie wtedy, gdy 
środowisko nie jest już w stanie samo zregenerować się. Biorąc pod uwagę przestrzeń 
rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń wyróżnia się następujące typy: 
- zanieczyszczenia lokalne, które są związane na przykład z górnictwem, 
- zanieczyszczenia regionalne (zwane inaczej krajowymi) - do tej grupy należą przede 
wszystkim zanieczyszczenia wód i powietrza, 
- zanieczyszczenia w skali całego globu (globalne, ogólnoświatowe) - głównym typem 
jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i tworzący się efekt cieplarniany. 
 
Ochrona środowiska stała się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi 
współczesna cywilizacja. Działalność w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
powinna polegać przede wszystkim na racjonalnym współdziałaniu człowieka                     
z naturą. Ochrona środowiska naturalnego obejmuje: 

⇒ ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem, 
⇒ ochronę wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych przed 

wyczerpaniem i zanieczyszczeniem, 
⇒ ochronę gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami 

przemysłowymi, środkami chemicznymi, w wyniku erozji wodnej i wietrznej 
oraz dewastacji górniczej, rolniczej itp., 

⇒ ochronę roślinności przed degradacją, 
⇒ ochronę świata zwierzęcego przed wyniszczeniem, walkę z hałasem i wibracją, 
⇒ likwidowanie uciążliwości odpadów komunalnych i przemysłowych,  
⇒ przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu 

surowców skalnych i mineralnych, 
⇒ przeciwdziałanie szkodom wyrządzonym przez siły przyrody.  

 
Zgodnie z art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy 
powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów 
wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza powiatowy program 
ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki 
ekologicznej państwa określone w art. 14 Ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Program, o którym mowa uchwala rada powiatu (art. 18, pkt.1 Ustawy Prawo ochrony 
środowiska). Zgodnie z art. 18, pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania 
powiatowego programu ochrony środowiska zarząd powiatu sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia radzie powiatu.  
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Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego został przyjęty 
Uchwałą nr 100/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004r. 
Aktualizacja Programu została przyjęta przez Radę Powiatu w Brzezinach Uchwałą nr 
27/09 z dnia 25 marca 2009r. 
 
Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji: 

⇒ funkcję regulacyjną, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz 
decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami 
zagadnień środowiskowych, 

⇒ funkcję wykonawczą - zadania wynikające z ustaw i zadania kontrolne, 
⇒ funkcję wspierającą dla podmiotów zaangażowanych w rozwój powiatu, 
⇒ funkcję kreującą - działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska. 

 
Program jest podstawą działań samorządu w zakresie polityki ekologicznej. Działania 
te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów. 
W Programie sformułowano następujące cele strategiczne (główne):  
 

I. Czyste środowisko 
II. Rozwój gospodarczy powiatu wykorzystujący walory środowiska 

naturalnego 
 

Wymienionym celom strategicznym polityki ekologicznej powiatu przypisano cele 
operacyjne (szczegółowe), które realizowane są poprzez działania o charakterze 
zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjno–prawnym, natomiast działaniom 
przypisano konkretne, konieczne do realizacji zadania. 
 
Cele operacyjne oraz zawarte w nich działania (programy) ujęte w dokumencie: 

• Budowa systemów infrastruktury technicznej: 
− Program wodociągowania; 
− Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej; 
− Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków; 

• Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych: 
− Program budowy i modernizacji dróg; 
− Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. 

• Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami: 
− Program selektywnej zbiórki odpadów; 
− Program unieszkodliwiania odpadów. 

• Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych: 
− Program ochrony lasów; 
− Program zalesień. 

• Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców: 
− Program edukacji ekologicznej; 
− Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych. 

• Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne: 
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− Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych 
środowisku. 

• Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa: 
− Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego. 

• Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu: 
− Program budowy małych zbiorników retencyjnych, 
− Program ochrony istniejących zbiorników wodnych, 
− Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki. 

 
Pierwszy Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Brzezińskiego powstał w 2006r. i obejmował okres od początku marca 2004r. 
do końca lutego 2006r. Kolejny raport określał jakie zadania z przewidywanych 
w Programie były realizowane w okresie od marca 2006r. do lutego 2008r. 
Niniejszy raport obejmuje okres od marca 2008r. do grudnia 2010r. 

O ile zmiany w środowisku mogą być niewidoczne w tak krótkim czasie, o tyle 
zestawienie zadań podjętych w ich zakresie działań jest dość czytelnym bilansem, 
dającym pogląd o dokonaniach powiatu i gmin na rzecz ochrony środowiska.  
  

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu, zostały pozyskane w 
Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz w Urzędach Gmin, wchodzących w skład 
powiatu. Ponadto w celu zdiagnozowania stanu aktualnego środowiska oraz zasobów 
naturalnych w Powiecie Brzezińskim wykorzystano dane państwowego monitoringu 
środowiska oraz Głównego Urzędu Statystycznego.  
 

Zadania zapisane w Programie Ochrony Środowiska, przewidziane do realizacji 
przez Zarząd Powiatu dotyczą przede wszystkim inwestycji w zakresie budowy                               
i modernizacji dróg powiatowych oraz infrastruktury drogowej przy drogach 
powiatowych, poważnych awarii – system reagowania kryzysowego. Zadania                            
z zakresu wodociągowania, kanalizacji, budowy i modernizacji dróg gminnych, 
termomodernizacji budynków realizują samorządy gminne. Skalę działań 
inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe powiatu oraz gmin wchodzących                   
w skład powiatu, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację tych zadań. Priorytetowym zadaniem dla 
samorządu powiatowego są działania zwiększające świadomość ekologiczną 
mieszkańców – działania te prowadzone są w sposób ciągły.  
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2. Analiza porównawcza stanu środowiska 
 
2.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
 

W wyniku dostosowania prawa do wymogów UE podstawowymi aktami 
prawnymi obowiązującymi w Polsce w zakresie sporządzania rocznej oceny 
jakości powietrza są:  

⇒ ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, 
poz. 281), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 52, poz. 310), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w 
sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 5, poz. 31), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 
221), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w 
sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 
2007 r. Nr 120, poz. 828), 

⇒ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216 poz. 1377). 

 
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Wojewoda co 
roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania 
informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w 
zakresie umożliwiającym:  

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie 
podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości 
powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z 
koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony 
powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej 
monitoringu powietrza),  

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń 
na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów 
przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stężeń na 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

6 
 

tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów 
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź 
w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – 
podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,  

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. 
wskazanie źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za 
zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie,  

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu 
monitoringu powietrza.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze 
względu na ochronę roślin. 
Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej 
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 

- benzen C6H6, 
- dwutlenek azotu NO2, 
- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenek węgla CO, 
- ozon O3, 
- pył PM10, 
- ołów Pb w pyle PM10, 
- arsen As w pyle PM10, 
- kadm Cd w pyle PM10, 
- nikiel Ni w pyle PM10, 
- benzo(a)piren w pyle PM10. 

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod 
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się: 

- dwutlenek siarki SO2, 
- tlenki azotu NOx, 
- ozon O3. 

Po dokonaniu ocen wynikowych dla poszczególnych substancji, ocenianej 
strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna z najmniej korzystną klasą 
wynikową w danej strefie.  
W zależności od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla wartości 
dopuszczalnych poziomów substancji, lub też ich braku wyróżniono dwa 
rodzaje klasyfikacji stref.  
O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), możliwe są 
następujące klasy jakości powietrza:  

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),  
- B (poziom stężenia > D),  
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- C (najgorsza, poziom stężenia > D + MT).  
Jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), możliwe są 
klasy jakości powietrza:  

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),  
- C (najgorsza, poziom stężenia > D).  

Normy przyjęte dla oceny według kryterium ochrony roślin nie są złagodzone 
marginesami tolerancji (margines tolerancji jest równy 0, stąd nie ma klasy B). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w 
sprawie stref, w których dokonuje się oceny powietrza, nastąpiła zmiana 
podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza. Powiat Brzeziński należy do 
następujących stref:  

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyłu 
PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony 
zdrowia : strefa skierniewicko-łowicka 

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 
zdrowia : strefa łódzka 

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NOx, wg kryteriów dla ochrony 
roślin : strefa łódzka 

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony 
roślin: strefa łódzka 

 
 
2.1.1. Stan powietrza według danych z lat 2002 i 2006 
 
Stan powietrza według danych z roku 2002 
 
Dwutlenek siarki 

Stężenia SO2 w świetle kryteriów państwowych nie stanowią zagrożenia 
w Powiecie Brzezińskim, a cechy rozkładu średnich rocznych wartości stężeń w 
mieście wykazują dużą stabilność. Ogólnie biorąc stężenia maleją od centrum 
ku peryferiom (zwłaszcza bez zabudowy mieszkaniowej), przy czym imisja w 
porze zimowej bywa 2-3 razy większa niż latem. W znacznie większych 
Skierniewicach średnioroczne stężenie SO2 obliczone na podstawie pomiarów 
„pasywnych” stężeń średnich rocznych nie przekroczyło w 2002r. 12 µg/m3. 
Emisja SO2 w aglomeracji Łodzi jest zbyt odległa od Brzezin aby jej wpływ na 
tutejszy stan imisji dał się rejestrować w drodze rutynowych pomiarów. 
Reasumując można ostrożnie ocenić, że jakość stężeń SO2 w Brzezinach, w 
2002r. była klasy A. 

W dziedzinie ochrony roślin przed nadmiernymi stężeniami SO2 
szczególne znaczenie gospodarcze ma ochrona lasów iglastych w porze 
zimowej. Wyniki pomiarów „pasywnych” w sąsiedztwie Brzezin 
(Poćwiardówka – 9,2 µg/m3, Tadzin – 7,9 µg/m3) wskazują w zakresie ochrony 
roślin na możliwość lokalnego przekroczenia 8 µg/m3 (średnio w roku) w 
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pobliżu osiedli w zachodniej części powiatu. We wschodniej części powiatu 
mogły wystąpić w 2002r. średnie roczne stężenia poniżej 8 µg/m3. Ogólnie, w 
dziedzinie ochrony roślin jakości stężeń SO2 ocenia się na klasę A. Wymaga to 
pomiarowego potwierdzenia w stanowiskach oddalonych 5 km od większych 
miast i osiedli.  

Dwutlenek azotu  
W Polsce dopuszczalny poziom NO2 dla roku wynosi Da = 40 µg/m3, a dla 

jednej godziny - D1 = 40 µg/m3. W odróżnieniu od stężeń SO2, imisja NO2 
utrzymuje swe znaczenie dla oceny jakości powietrza. Tło pozakomunikacyjne 
w centrum Brzezin można oszacować na 20 µg/m3 (w centrum Skierniewic w 
2002r. zmierzono średnie stężenie roczne  NO2 = 22 µg/m3 jako tło z niewielkim 
udziałem imisji komunikacyjnej z pobocznych ulic, co wskazuje na klasę A). 
Przekroczenia wartości dopuszczalnych mogą wystąpić praktycznie tylko przy 
ulicach tranzytowych z dużym natężeniem ruch pojazdów. 

Bez dokładnego rozpoznania natężenia ruchu i topografii trasy trudno jest 
wskazać miejsca stężeń maksymalnych zwłaszcza, że największe 
komunikacyjne stężenia NO2 mogą oscylować z roku na rok wokół jakiejś 
wartości i miejsca. Pomiary „pasywne” przy trasach wylotowych w Łodzi 
wskazują na przewyższenie wartości średnich rocznych stężeń tła o ok. 20 
µg/m3. Szacując, że w Brzezinach przewyższenia te osiągają do 12 µg/m3, w 
ocenie wstępnej, w 5-leciu 1997 – 2001 przyjęto klasę II. Wymaga to 
potwierdzenia przy pomocy pomiarów przy ulicach tranzytowych. 

Badania przeprowadzone w Łodzi i Piotrkowie Tryb. wskazują na 
występowania największych stężeń średnich godzinnych najczęściej w porze 
rannej (godziny 6 – 8) i potem po zachodzie słońca. W święta stężenia NO2 są 
wyraźnie mniejsze niż w dni robocze. 

Ogólnie biorąc, średnie roczne stężenia NO2 zmniejszają się wraz z 
odległością od centrum miasta do około 8 – 12 µg/m3 na obszarach wiejskich. W 
sąsiedztwie Brzezin w Poćwiardówce zmierzono w 2002r. metodą „pasywną” 
wartość 12,6 µg/m3, a w Tadzinie – 14,2 µg/m3. Ze względu na mały udział 
innych tlenków azotu na terenach wiejskich, z punktu widzenia ochrony roślin 
klasyfikuje to jakość powietrza w zakresie III i A klasy. 

Ozon 
W województwie łódzkim prowadzono dotąd pomiary stężeń ozonu tylko 

w Łodzi i Piotrkowie Tryb. Przyjęto, że w 5-leciu 1997 – 2001 występowały 
stężenia w klasie I w całym kraju. Największe stężenia występują w godzinach 
południowych, ponieważ stężenia ozonu rosną wraz z natężeniem 
promieniowania słonecznego. Najmniejsze są zimą. 

W ciągu tygodnia największe stężenia w miastach występują w dni wolne 
od pracy, zwłaszcza świąteczne, czemu towarzyszy obniżenie stężeń NO2. W 
centrum Łodzi zmierzono stężenia ozonu mniejsze niż na zachodnich 
peryferiach Piotrkowa Trybunalskiego. 
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Tlenek węgla 
Poprzez analogie z wynikami pomiarów w innych miejscowościach 

można oszacować, że średnioroczne stężenia CO w śródmieściu Brzezin, 
poza głównymi trasami, osiągały ok. 600 µg/m3. Przy jezdniach ulic i szos 
stężenia CO są znacznie większe i mogą przekraczać 1000 µg/m3, 
zwłaszcza przed kilku skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.  

W przebiegu dobowym stężenia zmieniają się podobnie jak wartość 
stężeń NO2. Ocenia się, że jakość powietrza pod względem stężeń CO w 
Brzezinach mieściła się w A klasie (w 5-leciu 1997 – 2001 w II klasie). 

Benzen 
Klasę jakości powietrza w zakresie stężeń benzenu w Brzezinach 

ocenia się jako A (w 5-leciu 1997 – 2001 klasa II) na terenach poza 
jezdniami. Wzdłuż jezdni z ruchem tranzytowym ocena ta może okazać się 
zaniżona i wymaga weryfikacji przy pomoce pomiarów „pasywnych”. 

Imisja zanieczyszczeń pyłowych 
Wielkość imisji zanieczyszczeń pyłowych w Powiecie Brzezińskim 

była monitorowana w 2002 roku w zakresie pyłu zawieszonego BS, na 
jednym stanowisku pomiarowym, obsługiwanym przez laboratorium 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. Wyniki 
pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wykonywanych metodą 
reflektometryczną (BS) przez zaczernienie filtra na stacji pomiarowej przy 
ul. Reformackiej 3 nie są miarodajne dla oceny stanu zanieczyszczenia 
powietrza. Metoda ta była dotąd szeroko stosowana w Polsce. Przybliżoną 
wartość stężenia pyłu PM10 w obszarze największych wartości stężenia w 
powiecie (śródmieście Brzezin) określono na podstawie pomiarów w 
miejscowościach o podobnej wielkości i strukturze emisji. Ocenę jakości 
powietrza oparto na ogólnym stosunku wartości stężenia mierzonego 
metodą reflektometryczną (BS), do wartości uzyskanych z pomiarów 
metodą wagową z separacją frakcji poniżej 10 µm (PM10). Średni stosunek 
wartości średniodobowych pyłu BS, do wartości stężenia pyłu PM10 
wynosi 1 : 1,5. Wynika z tego, że uzyskiwane wyniki pomiarów stężenia 
pyłu BS są zaniżone i trzeba stosować wspomniany przelicznik do 
średniodobowych wartości stężenia pyłu. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i znajomości ogólnych 
tendencji rozkładu przestrzennego stężenia pyłu oraz analogii z podobnymi 
obszarami posiadającymi wiarygodne wyniki pomiarów, określono 
przybliżoną wartość średniorocznego stężenia pyłu PM10 dla śródmieścia 
Brzezin, wynoszące 40 µg/m3 (tj. 100% poziomu dopuszczalnego). Należy 
zauważyć, że znaczący udział w emisji pyłu obok emisji z energetycznego 
spalania paliw ma również wtórna emisja pyłu związana z dużym 
natężeniem ruchu drogowego (wtórne wzniecanie pyłu z nawierzchni ulic, 
poboczy i chodników przez pojazdy). W obrębie śródmieścia Brzezin, 
znajdującego się pod wpływem dużego natężenia ruchu drogowego, przy 
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głównych trasach tranzytowych (zwłaszcza na zabudowanych odcinkach 
ulic) należy spodziewać się znacznych wartości stężenia pyłu 
zawieszonego PM10, związanych z nakładaniem się wpływu emisji 
komunikacyjnej (z silników przejeżdżających pojazdów i ścieraniem się 
materiałów eksploatacyjnych) oraz związanej z nią wtórnej emisji pyłu, na 
ogólne tło miejskie zapylenia powietrza. W ramach emisji komunikacyjnej 
szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza są pojazdy ciężarowe, 
emitujące jednostkowo większe ilości pyłu w spalinach oraz wzniecające 
większe ilości pyłu ze względu na gabaryty pojazdu. 
 
Stan powietrza według danych z roku 2006 
 
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2006 r. strefy 
Powiat Brzeziński dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pod kątem 
ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 
 
Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych  
zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej  
(OR) dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu  
ochrony zdrowia w 2006 r.  

 Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 
Klasa 
ogólna  

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 strefy 
Powiat brzeziński A B C A A A C C 

Źródło: WIOŚ Łódź 

  

Wynikowe klasy strefy POWIAT BRZEZIŃSKI dla poszczególnych  zanieczyszczeń 
oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie rocznej  (OR) dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin w 2006 r.  

Nazwa 
strefy/powiatu 

Symbol klasy wynikowej 
dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru 
całej strefy  

Klasa 
ogólna  
strefy 

SO2 NOx O3 

brzeziński A A A A 
  Źródło: WIOŚ Łódź 

Jak wynika z Informacji o stanie środowiska w powiecie brzezińskim w 2006 r. 
(WIOS Łódź 2006) teren powiatu oraz cały obszar województwa łódzkiego (za 
wyjątkiem miasta Piotrkowa Trybunalskiego), ze względu na ponadnormatywny 
poziom imisji ozonu (ze względu na ochronę zdrowia), zaklasyfikowany został 
do klasy C - wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza. Na 
podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stężenia ozonu, 
zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz na podstawie wiedzy  
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o wielkoobszarowym charakterze zjawisk związanych z występowaniem smogu 
fotochemicznego określono, że przypadki przekroczenia wartości kryterialnej 
imisji ozonu występowały najprawdopodobniej na prawie całym obszarze 
województwa.  
 
2.1.2. Aktualny stan powietrza  
 
W 2010r. obszar województwa łódzkiego podzielono na 2 strefy oceny: 
Aglomeracja łódzka i Strefa łódzka. 
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2010 r. strefy 
łódzkiej do której należy Powiat Brzeziński dla poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 
 
Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy łódzkiej, 
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 2010r. 

 Nazwa 

strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów 
ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania 

stężeń  

  

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM2,5 PM10 As Cd Ni Pb B(a)P 
Strefa łódzka A A A A A A C A A A A C 

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r. 
 
Klasyfikacja strefy łódzkiej pod kątem ochrony roślin w 2010r. 

Strefa 
łódzka 

Kod 
strefy 

Symbole klas wynikowych dla obszaru strefy nie 
obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla 
poszczególnych czasów uśredniania stężeń  

SO2 NOx O3 

PL.1002 A A C 

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r. 
 
2.1.3. Wnioski 
 
W 2006r. w wyniku rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w 
województwie łódzkim, strefie brzezińskiej w klasyfikacji jednostkowej w 
zakresie pyłu PM10 i ozonu O3 (a co za tym idzie również w klasyfikacji 
ogólnej) nadano klasę C. 
W 2007 r. został wykonany „Program ochrony powietrza dla stref województwa 
łódzkiego: powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego i 
brzezińskiego, tom IV strefa powiat brzeziński”. Program powstał w związku z 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

12 
 

przekroczeniem parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10. 
W 2010r. w wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim 
stwierdzono potrzebę realizacji programów ochrony powietrza w obu strefach 
oceny jakości powietrza, ze względu na kryteria ochrony zdrowia (pył PM2,5, 
pył PM10, B(a)P w pyle PM10. 
Na podstawie oceny jakości powietrza pod względem stężenia ozonu według 
kryteriów dla ochrony roślin określono klasę C dla strefy łódzkiej. 
W ramach przygotowań do realizacji działań naprawczych, najistotniejszym 
zadaniem dla służb ochrony środowiska oraz wydziałów komunalnych urzędów 
zainteresowanych miast, jest uzupełnienie wojewódzkiego banku emisji. 
Najistotniejsze dla planowania dalszych działań naprawczych jest uzupełnienie 
bazy emisji niskiej z indywidualnego ogrzewania budynków oraz bazy emisji 
komunikacyjnej (oszacowanej na podstawie pomiarów natężenia i struktury 
ruchu drogowego na ulicach miast).  
 
2.2. Pomiary hałasu 
 

Wymogi ochrony środowiska oraz standardy jego jakości w zakresie 
oddziaływań akustycznych ustala ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – 
Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie, w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Rozporządzenie to określa m.in. dopuszczalne poziomy 
hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D, LAeq N dla terenów o 
różnym przeznaczeniu. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska zastosowanie mają dwa ostatnie z ww. wskaźników, odnoszące 
się do pory dnia (LAeq D) i nocy (LAeq N). 
 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez 
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki 
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 
w odniesieniu do jednej doby przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 
1 a) Strefa ochronna 

"A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali 
poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny 
zabudowy 
związanej ze 
stałym lub 
czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży2) 
c) Tereny domów 
opieki społecznej 
d) Tereny szpitali 
w miastach 

55 50 50 40 

3 a) Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 
b) Tereny 
zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny 
rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
d) Tereny 
mieszkaniowo-
usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców3) 

65 55 55 45 
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Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym i kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 
obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w 
których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
 

Hałas -  jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub 
przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów 
dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia 
środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, 
uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. 
Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych 
czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas 
wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić 
do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany 
psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.  
 
 
2.2.1. Pomiar hałasu według danych z lat 2002 i 2006 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora dzienna. 

Nr punktu 
pomiarowego Lokalizacja 

Średnia ilość pojazdów [szt./h] Poziom 
hałasu 
LEQ [dBA] osobowe  ciężarowe autobusy razem 

1. ul. Reformacka  869 249 13 1131 73,3 

2. ul. Sienkiewicza  875 207 14 1096 73,0 

3. ul. Waryńskiego 190 73 6 269 69,7 

4. ul. Kościuszki  632 202 15 849 72,3 

5. ul. Wojska Polskiego  356 66 6 428 69,1 

6. ul. Okrzei 302 79 4 358 69,6 

7. ul. Modrzewskiego  316 59 3 378 67,0 

8. ul. Moniuszki  65 12 1 78 60,6 

9. ul. Świętej Anny  98 30 1 129 65,7 

10. Jedności Narodowej 751 210 15 976 70,1 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego,  2002r. – pora nocna. 

Nr punktu 
pomiarowego Lokalizacja 

Średnia ilość pojazdów [szt./h] Poziom 
hałasu 
LEQ [dBA] osobowe  ciężarowe autobusy razem 

1. ul. Reformacka  139 59 1 199 71,3 

2. ul.Sienkiewicza  104 50 2 156 68,7 

3. ul. Waryńskiego 35 9 1 45 63,1 

4. ul. Kościuszki  100 57 2 159 67,9 

5. ul. Wojska Polskiego  55 13 1 69 69,1 

6. ul. Okrzei 40 16 - 56 64,7 

7. Jedności Narodowej 154 65 2 221 63,6 
 

W oparciu o wykonane pomiary zostały wyliczone równoważne poziomy 
dźwięku (dla obszarów objętych pomiarami):  

- pora dzienna 70.2 dB, 
- pora nocna 67,8 dB. 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB(A) w porze dziennej i 
50 dB(A) w porze nocnej wobec czego występują przekroczenia 
dopuszczalnych norm w wielkości 10.2 dB(A) w porze dziennej i 17.8 dB(A) w 
porze nocnej.  
W podsumowaniu omówienia wyników pomiarów stwierdza się, że: 

� tylko w jednym punkcie pomiarowym – przy ulicy Moniuszki – 
występował hałas poniżej 63 dB tj. kwalifikujący się w przedziale o małej 
lub średniej uciążliwości, 

� najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze dziennej stwierdzono 
przy ulicach Reformackiej, Sienkiewicza, Kościuszki i Placu Jedności 
Narodowej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale bardzo dużej 
uciążliwości, 

� najwyższe wartości hałasu równoważnego w porze nocnej stwierdzono 
przy ulicy Reformackiej; poziomy dźwięku kwalifikowano w przedziale 
bardzo dużej uciążliwości. 

Hałas motoryzacyjny występujący na terenie Brzezin należy uznać za 
ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla 
mieszkańców. Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego 
występowania, zwłaszcza w ciągu dnia.  
 

Wyniki pomiarów z roku 2006 

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego 
przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Pomiary prowadzone są punktowo, w wybranych 
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miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które 
lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych. 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest 
komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje 
na drodze krajowej nr 72. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów 
mechanicznych natężenie hałasu stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. 
Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost 
proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. 
Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.  
W związku z faktem, iż w powiece brzezińskim brak jest aglomeracji o liczbie 
mieszkańców liczącej ponad 100 tysięcy, a żadnej z dróg powiatowych nie 
można zaliczyć do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach nie są prowadzone 
badania w zakresie klimatu akustycznego na terenie powiatu.   
Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu. 
 
 
2.2.2. Aktualne pomiary hałasu 
 
W 2009r. na terenie Brzezin zostały usytuowane cztery punkty pomiarowe w 
tym 3 referencyjne:  

� punkt całoroczny BRZ 01 ulokowany został na terenie parku przy ul. 
Tadeusza Kościuszki, będącej fragmentem drogi krajowej nr 72, 

� punkt BRZ 02 znajdował się na ul. Henryka Sienkiewicza przy posesji nr 
58 będącej dalszą częścią tej samej drogi krajowej nr 72 (wylot w 
kierunku Warszawy), 

� punkt BRZ 03 – przy ul. Wojska Polskiego na terenie Szpitala Miejskiego 
w odległości 6 m od krawędzi drogi (część drogi nr 704 – w kierunku 
Strykowa) 

� punkt BRZ 04 – przy ul. Ludwika Waryńskiego (fragment drogi 708 
wiodącej w kierunku Łowicza). 

Przeprowadzone pomiary wykazały, że dla pory dnia niezależnie od pory roku i 
dnia tygodnia występuje niewielka fluktuacja wyników równoważnego poziom 
hałasu wynosząca 1 dB. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku dla pory dnia wynosi 8,1÷9,1 dB. 

W zależności od dnia tygodnia rozrzut wyników pomiarów hałasu w środowisku 
dla pory nocy wynosi 63,2÷65,9 dB, a przekroczenie dla pory nocy wynosi 
13,2÷15,9 dB. 

Obliczona wartość wskaźnika LDWN wynosi 72,4 dB. Dopuszczalny poziom 
długookresowego poziomu dźwięku w środowisku, wynoszący 60 dB 
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przekroczony jest o 12,4 dB. Niezależnie od lokalizacji punktu pomiarowego 
stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego od 5,4-10,4 dB w porze 
dnia i 6,8-17,5 dB w porze nocy. 

 
2.2.3. Wnioski 
 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu brzezińskiego jest 
komunikacja drogowa. Szczególnie duże natężenie ruchu pojazdów występuje 
na drogach: 

• krajowej nr 72 w ciągu ulicy Sienkiewicza, Reformackiej, Plac Jedności 
Narodowej, Kościuszki i Łódzkiej; 

• wojewódzkich: nr 708 do Strykowa (ul. Waryńskiego) i nr 715 do 
Koluszek (ul. Okrzei). 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu 
stale rośnie i nadal będzie stopniowo wzrastać. Należy jednak podkreślić, że 
wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia 
ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości 
użytkowanych samochodów.  
Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu. 
 
2.3. Wody powierzchniowe 
 
Na terenie powiatu mają początek małe rzeki i strumienie, które spełniają ważną 
rolę w rolnictwie dla regulacji stosunków wodnych w glebie i służą polepszeniu 
jej zdolności produkcyjnej. 
Do większych rzek powiatu należą rzeki: Mroga, Rawka, Mrożyca, Niwka, 
Rawka-Rewica. 
Mroga – jest prawostronnym dopływem Bzury i ma swój początek w rejonie wsi 
Gałkówek-Adamów na południowy zachód od miasta Brzeziny. Mroga 
przepływa początkowo przez gminę Brzeziny w kierunku wschodnim, następnie 
skręca w kierunku północnym płynąc przez tereny rolnicze gmin Rogów i 
Dmosin, łącznie ma długość 39,05 km. Na rzece, zwłaszcza w jej początkowym 
biegu zlokalizowane są liczne niewielkie sztuczne zbiorniki retencyjne pełniące 
również funkcje rekreacyjne. Zbiorniki zlokalizowane są, śledząc kolejno 
wzdłuż biegu rzeki, we wsiach Bogdanka, Rochna, Lisowice, Praga, Rogów i 
Kołacin. 
Rzeka Mroga posiada liczne dopływy, spośród których do najważniejszych 
należy zaliczyć Mrożycę oraz liczne cieki bez nazw.   
Mrożyca – druga co do długości rzeka Powiatu brzezińskiego, bierze swój 
początek na obszarze przylegającym do południowego zachodu do granic miasta 
Brzeziny. Rzeka przepływa przez powiat na długości 14,9 km, płynąc w 
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kierunku północnym przez gminy Brzeziny i Dmosin. Na odcinku ok. 9 km 
stanowi zachodnią granicę gminy Dmosin z gminą Stryków. 
Rzeka posiada niewielką głębokość i szerokość, przez co jest mało przydatna do 
celów rekreacyjnych. Jedynie w Brzezinach, po południowej stronie ulicy 
Kościuszki, na terenie parku miejskiego tworzy duże rozlewisko – staw miejski. 
Rzeka posiada liczne bezimienne dopływy, głównie lewobrzeżne, które przez 
większą część roku wysychają. 
Rawka – stanowi prawostronny dopływ rzeki Bzury. Przez teren powiatu płynie 
na odcinku długości 8,1 km w kierunku wschodnim. Są to tereny rolnicze, bez 
zakładów przemysłowych, dzięki czemu wody rzeki są stosunkowo czyste. 
Rzeka Rawka od źródeł do ujścia wraz ze starorzeczami i fragmentami 
dopływów została ustanowiona w roku 1983 rezerwatem wodnym, ze względu 
na naturalnie występujące, mało zmienione siedliska flory i fauny wodnej. 
Na rzece Rawce i jej dopływach zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne i 
stawy rybne mające znaczenie głównie gospodarcze dla potrzeb rolnictwa. 
Rawka-Rewica – prawostronny dopływ Rawki, wpada do niej na granicy gminy 
Jeżów, po przepłynięciu 9,5 km w granicach powiatu brzezińskiego. 
Niwka – przepływa przez północną część gminy Jeżów.  Jest prawostronnym 
dopływem Łupi-Skierniewkin. Niwka płynie przez teren powiatu na docinku  
4,0 km. Na długości 3000 m rzeka jest uregulowana. 
 
 
2.3.1. Stan wód powierzchniowych według danych z lat 2002 i 2006 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

 
Czystość wód powierzchniowych na terenie Powiatu Brzezińskiego 
kontrolowana była przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: 

1. na rzece Mrodze, w miejscowości Lisowice w 53,4 km rzeki, 
2. na rzece Mrodze, w miejscowości Dmosin, w 30,7 km rzeki, 
3. na rzece Mrożycy, w miejscowości Tadzin, w 22,0 km rzeki. 

Ostatnie publikowane wyniki badań pochodzą  z roku 2000. Pozwalają one 
stwierdzić, że w tym okresie rzeka Mroga spełniała warunki III klasy czystości 
wód, natomiast rzeka Mrożyca nie odpowiadała żadnej z podstawowych klas 
czystości.  
Wskaźnikami, które najczęściej przekraczały poziom normatywny III klasy 
czystości były substancje biogenne azotowe i fosforowe oraz miano Coli typu 
fekalnego. 
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Wyniki pomiarów z roku 2006 

Wyniki oceny jakości wód poszczególnych rzek na obszarze powiatu w monitoringu 
diagnostycznym w 2006r.przedstawiały się następująco:  
 
Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mroga w 2006 r. 

Nazwa ppk 
Nr 
ppk 

Wskaźnik 
decydujący 

o klasie czystości 
Jednostka 

Stężenie Stwierdzona  
klasa  

czystości 
min. max. średnie 

Tworzyjanki B23 Barwa   
BZT5  
ChZT-Cr  
OWO 
Azot Kjeldahla 
Zasadowość 
ogólna  
chlorofil „a” 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg C/l 
mg N/l 

mg 
CaCO3/l 

µg/l 
n/100 ml 
n/100 ml 

11 
1,00 
4,62 
1,00 
0,42 
12,00 

 
1,20 
50 
50 

23 
9,90 
55,50 
15,80 
2,30 

141,00 
 

220,00 
70000 
70000 

16 
5,91 
26,83 
4,89 
1,45 

207,00 
 

85,30 
6686 
6701 

IV 

Dmosin B24 Barwa   
zawiesina ogólna 
ChZT-Cr  
OWO 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg/l 

mg O2/l 
mg C/l 

n/100 ml 
n/100 ml 

5 
8,00 
10,80 
1,60 
230 
230 

32 
58,00 
33,40 
18,20 
6200 
24000 

15 
26,18 
17,83 
5,96 
2529 
4995 

IV 

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r. 
 

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Mrożyca w 2006 r. 

Nazwa 
ppk 

Nr 
ppk 

Wskaźnik 
decydujący 

o klasie czystości 
Jednostka 

Stężenie Stwierdzona  
klasa  

czystości 
min. max. średnie 

Tadzin B29 Barwa   
zawiesina ogólna 
BZT5 

ChZT-Mn 
ChZt-Cr 
OWO 
Amoniak 
Azot Kjeldahla 
Azotyny 
Azot ogólny 
Fosforany 
Fosfor ogólny 
Lb. b. coli fek.  
Og. lb. b. coli 

mg Pt/l 
mg/l 

mg O2/l 
mg O2/l 
mg O2/l 
mg C/l 

mg NH4/l 
mg N/l 

mg NO2/l 
mg N/l 

mg PO4/l 
mg P/l 

n/100 ml 
n/100 ml 

7 
6,00 
4,20 
4,73 
12,20 
1,00 
0,45 
1,91 
0,12 
4,50 
0,27 
0,43 
6200 
24000 

36 
155,00 
39,80 
20,90 
127,00 
18,40 
7,06 
9,32 
0,68 
11,30 
2,42 
1,36 

130000 
700000 

17 
49,24 
9,60 
8,37 
37,96 
7,37 
3,33 
4,48 
0,32 
6,90 
1,13 
0,81 

49018 
128000 

V 

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r. 
 
W badanych ppk w 2006 r. na terenie powiatu brzezińskiego w ramach 
monitoringu diagnostycznego stwierdzono wody: 
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- IV klasy (niezadowalającej czystości) – rzeka Mroga 
- V klasy (złej jakości) – rzeka Mrożyca 
Żadna z rzek monitorowanych pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb 
karpiowatych nie spełniała wszystkich określonych wymagań.  
W 2007 r. na terenie powiatu brzezińskiego nie prowadzono monitoringu wód 
powierzchniowych. 
 
2.3.2. Aktualny stan wód powierzchniowych 
 
Wyniki oceny potencjału ekologicznego jednolitych części wód na obszarze powiatu 
w 2009r. przedstawiały się następująco:  
 
Nazwa JCW Kategoria wód Ocena stanu 

ekologicznego w 
badanej JCW 

Ocena potencjału 
ekologicznego w 
badanej JCW 

Mroga od 
źródeł do 
Mrożycy bez 
Mrożycy 

rzeka naturalna umiarkowany - 

Mrożyca rzeka naturalna umiarkowany - 
Łupia od 
źródeł do 
Zapory 
Zbiornika 
Zadębie 

rzeka naturalna  umiarkowany - 

Rawka od 
źródeł do 
Krzemionki 
bez 
Krzemionki 

rzeka silnie 
zmodyfikowana 

- dobry 

 
 
2.3.3. Wnioski 
 
Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu brzezińskiego nie jest 
zadowalająca - dominują wody o niskiej jakości. Z powyższych analiz jakości 
wód przedstawionych w pierwszej edycji Programu Ochrony Środowiska i stanu 
aktualnego wynika, że stan wód nie ulega polepszeniu. Stanowi to poważny 
problem przy ich wykorzystaniu dla celów gospodarczych i rekreacyjnych. 
Powoduje ograniczenia przy ujmowaniu wód dla celów technologicznych jak 
również przy ich wykorzystaniu rekreacyjnym.  
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wpływających 
na  ich jakość są: 
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- nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne 
 i przemysłowe, 

- ścieki z gospodarstw wiejskich posiadających wodociągi a pozbawionych 
oczyszczalni, 

- ścieki opadowe i spływy powierzchniowe, 
- środki chemiczne (sztuczne nawozy, środki ochrony roślin). 

 
2.4. Wody podziemne 
 
Na terenie powiatu występują trzy piętra wodonośne: 

� Czwartorzędowe 
� Trzeciorzędowe (lokalne Kołacin) 
� Jurajskie 

Wody podziemne występujące w pokrywie utworów czwartorzędowych, 
stanowią podstawowe użytkowe piętro wodonośne. Lokalnie posiada ono 
znaczną miąższość, dochodzącą do kilkudziesięciu metrów. Stwierdzono jedną, 
rzadziej dwie warstwy wodonośne, które są przedzielone utworami 
nieprzepuszczalnymi.  
Wody czwartorzędowe mogą być ujmowane na głębokości od 20 -40 m n.p.m. i 
cechują się wydajnością od 30 do 70 m3/h. Jakość wód poziemnych jest dobra. 
Zawartość w wodach żelaza ogólnego i jonu manganu jest pochodzenia 
neogenicznego i przekracza stężenia określone w przepisach sanitarnych 
dotyczących wód pitnych i przemysłowych. 
Jurajskie piętro wodonośne obok pietra czwartorzędowego ma największe 
znaczenie praktyczne. Tworzą je głównie spękane i kawerniste utwory 
węglanowe. Wody jurajskie znajdują się pod dużym ciśnieniem 
hydrostatycznym. Średnia głębokość ujęć wynosi 200m a wydajność ok. 100 
m3/h. Ośrodki hydrogeologiczne mają charakter szczelinowo-krasowy i 
wykazują niski stopień odporności naturalnej na zanieczyszczenie. Wody górno 
jurajskie mają przeciętnie odczyn obojętny, są dość twarde, o przewadze 
twardości węglanowej. 
Na terenie powiatu brzezińskiego badania jakości wód podziemnych 
prowadzone są  przez:  

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego 
monitoringu wód podziemnych,  

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegaturę w 
Skierniewicach w ramach monitoringu regionalnego. 
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2.4.1. Stan wód podziemnych według danych z lat 2002 i 2007 
 

Wyniki pomiarów z roku 2002 

 
W ramach monitoringu regionalnego w latach 1998 ÷2002 na terenie Powiatu 
Brzezińskiego badano łącznie 7 studni, których wykaz przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie Powiatu Brzezińskiego w latach 1998-2002 
 

Lp 
Lokalizacja otworu 

badawczego 

Typ 
warstwy 

wodonośnej 
Stratygrafia 

Klasyfikacja wód 

1998 1999 2000 2001 2002 

Gmina Brzeziny 

1. Brzeziny ZUK - 
Studnia L-III 

W Q Ib Ib  Ib Ib 

2. Brzeziny baz 
PPKS  

W Q Ib II Ib - Ib 

3. Jaroszki - 
wodociąg wiejski - 
Studnia nr 2 

W J Ib II - - - 

Gmina Jeżów 

4. Jeżów - wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 2 

W Q Ib Ib - - II 

Gmina Rogów 

5. Olsza wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 1 

W J Ib Ib Ib - - 

6. Olsza wodociąg 
wiejski - Studnia 
nr 2 

W Q Ib II III - - 

7. SGGW w 
Warszawie Leśny 
Zakład 
Doświadczalny w 
Rogowie 

W J Ib - - - II 
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Wyniki pomiarów z roku 2007 

Na obszarze powiatu znajdują się punkty należące do sieci monitoringu 
regionalnego jakości wód podziemnych. Ich usytuowanie przedstawia tabela.  
 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie powiatu brzezińskiego w  2007 r. 
 

nr 
punktu 

miejscowość rodzaj 
wód 

stratygrafia 
nr 

zbiornika 
 GZWP 

Klasa 
czys- 
tości 

Wskaźniki decydujące  
o klasie 

8 Brzeziny W J 403,404 III Żelazo – 0,673 mg Fe/l 

9 Rogów W J 403 II 

Przewodność w 20°C- 626 
[uS/cm];, Fosforany- 0,12 
mg PO4/l;, 
Siarczany- 50 mg SO4/l;, 
Wapń- 96,8 mg Ca/l;, 
Żelazo- 0,37 
mg Fe/l;, Mangan- 0,188 mg 
Mn/l; 

10 Dmosin W Q - II 

Przewodność w 20°C- 432 
[uS/cm];, Amoniak- 0,15 mg 
NH4/l;, 
Fosforany- 0,21 mg PO4/l;, 
Siarczany- 32,9 mg SO4/l;, 
Wapń- 
65 mg Ca/l;, Żelazo- 0,423 
mg Fe/l;, Mangan- 0,09 mg 
Mn/l;, 
Miedź- 0,023 mg Cu/l; 

Źródło: WIOŚ Łódź (wyniki monitoringu za 2007 r.)   
 
 
2.4.2. Aktualny stan wód podziemnych 
 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu 
regionalnego na terenie powiatu brzezińskiego w  2009 r. 
 

nr 
punktu 

miejscowość rodzaj 
wód 

stratygrafia 
nr 

zbiornika 
 GZWP 

Klasa 
czys- 
tości 

Wskaźniki decydujące  
o klasie 

8 Brzeziny W J 403,404 II Żelazo – 0,673 mg Fe/l 

9 Rogów W J 403 II 

Przewodność w 20°C- 626 
[uS/cm];, Fosforany- 0,12 mg 
PO4/l;, 
Siarczany- 50 mg SO4/l;, 
Wapń- 96,8 mg Ca/l;, Żelazo- 
0,37 
mg Fe/l;, Mangan- 0,188 mg 
Mn/l; 
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10 Dmosin W Q - I 

pH-7.6pH,OWO-1mg/l,PEW-
440µS/cm,temperatura-
10.2°C,Tlen rozp-
2.7mg/l,NH4-0.15mg/l,Sb- 
<0.01mg/l,As-<0.01mg/l,NO3-
0.03mg/l,NO2-<0.02mg/l,B-
0.05mg/l,Cl-7.5mg/l,Cr-
<0.001mg/l,CN- 
0.004mg/l,F-0.16mg/l,PO4-
0.02mg/l,Al-<0.009mg/l,Cd-
0.0003mg/l,Mg-10.5mg/l,Mn-
0.093mg/l,Cu- 
0.006mg/l,Ni-<0.003mg/l,Pb-
<0.002mg/l,K-1.55mg/l,Hg-
<0.0002mg/l,Se-
<0.01mg/l,SO4-32.4mg/l,Na- 
5.19mg/l,Ag-<0.001mg/l,Ca-
50.5mg /l,HCO3-209mg /l,Fe-
0.031mg /l 

Źródło: WIOŚ Łódź (wyniki monitoringu za 2009r.)   
 
 
2.4.3. Wnioski 
 
Według badań WIOŚ przeprowadzonych w 2007r., wody podziemne mieściły 
się w II i III klasie jakości, czyli są to wody dobrej i zadowalającej jakości, 
spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. W 2009r. 
nastąpiło polepszenie jakości wody w badanych punktach w Brzezinach i 
Dmosinie. 
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3. Analiza stanu infrastruktury chroni ącej środowisko 
 
Podstawowe dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie powiatu 
brzezińskiego przedstawiają poniższe zestawienia: 
 
Stan sieci wodociągowej 
  

 

Lp. 

 

Gmina 

Sieć wodociągowa 
w km 

Liczba przyłączy 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 
2009 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 

        

1 Miasto Brzeziny 46,6 50,1 55,6 818 1 480 1 560 
2 Brzeziny 107,8 110,0 111,0 1 613 1 570 1 752 
3 Dmosin 113,6 120,7 120,7 1 305 1 423 1 444 
4 Jeżów 55,5 58,0 58,0 941 960 988 
5 Rogów 74,9 72,9 74,3 1 230 1 277 1 330 
 Razem powiat 398,4 411,7 419,6 5 907 6 710 7 074 

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych  

 
Stan sieci kanalizacyjnej 
 

 

Lp. 

 

Gmina 

Sieć kanalizacyjna 
w km 

Liczba przyłączy 

Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2002 Rok 2006 Rok 2009 
        

1 Miasto 
Brzeziny 

14,9 16,3 16,3 430 1 088 1324 

2 Brzeziny 0 0 0 0 0 0 
3 Dmosin 0 0 0 0 0 0 
4 Jeżów 0 0 3,8 0 0 121 
5 Rogów 1,3 1,0 1,3 15 7 7 
 Razem 

powiat 
16,2 17,3 21,4 445 1 095 1 452 

*Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych  
 
Jak wynika z powyższego zestawienia w 2009 roku, w porównaniu do roku 
2002 długość sieci wodociągowej wzrosła o 21,2 km, natomiast sieci 
kanalizacyjnej  o 5,2 km.  
Powiat brzeziński ma dobrze rozwiniętą sieć zbiorczych wodociągów - według 
danych GUS  (stan na koniec 2006 r.) na terenie powiatu sieć wodociągowa 
wynosiła 419,6 km.  
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4. Cele i zadania zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska. 
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego określono 
konstruktywne działania zmierzające do poprawy w zakresie ochrony 
środowiska poprzez przedstawienie celów długo-i krótkoterminowych. 
Cele, działania i konkretne zadania dla rozwoju powiatu w Programie określono 
w odniesieniu do elementów środowiska:  

� zasobów przyrody, 
� surowców mineralnych, 
� powietrza, z uwzględnieniem zanieczyszczenia, hałasem i 

promieniowaniem elektromagnetycznym, 
� wód powierzchniowych i podziemnych,  
� zasobów leśnych, 
 

a także w odniesieniu do gospodarki odpadami, zagrożenia awariami 
przemysłowymi i  edukacji ekologicznej.  
� Ochrona przyrody 

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieużytków, 
racjonalna gospodarka leśna, 

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej 
wycinki drzewostanu), 

- zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk, 
- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania traw), 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju 

agroturystyki. 
� Ochrona powietrza 

- likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie na obszarach 
przewidzianych do rozwoju turystyki lub agroturystyki, 

- kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie 
„przyjazne środowisku” (gazowe, olejowe, alternatywne), 

- zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na 
kotły energooszczędne i niskoemisyjne, 

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów 
energetycznych, 

- poprawa stanu nawierzchni dróg, 
- wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej 

dziedzinie. 
� Ochrona wód 

- rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie i wspieranie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  
- kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb, 
- budowa retencyjnych zbiorników wodnych,  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

27 
 

- zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych, 
- likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem 
ścieków do wód powierzchniowych, nieużywanych studni, na pola. 

� Gospodarka odpadami 
- wprowadzenie w gminach powiatu powszechnej selektywnej zbiórki 

odpadów, 
- edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami, 

- osiągniecie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych, 
- rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
- zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w m. Popień  

(gm. Jeżów).  
� Zmniejszenie hałasu 

- modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie 
powiatu,  

- wprowadzenie ograniczeń prędkości.  
 
Założenia planu działań na lata 2009-2012 
 
� Poprawa jakości środowiska 
 
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie powiatu będą 
prowadzone jako: 

■ Działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorządy 
gminne, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury 
technicznej, 

■ Działania organizacyjne – realizowane przez samorząd powiatowy i 
samorządy gminne we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze 
gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami 
pozarządowymi. 

 
� Ochrona powietrza 
 
Zlokalizowane na terenie powiatu zakłady nie stwarzają zagrożenia dla jakości 
powietrza atmosferycznego. Jednak pod względem oceny powietrza powiat 
brzeziński zaklasyfikowany został do klasy C w dziedzinie ochrony zdrowia i do 
klasy A w dziedzinie ochrony roślin.  Dla powiatu w 2007r. został opracowany 
Program Ochrony Powietrza. Program wykonany został w związku z 
przekroczeniem parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10. W Programie ujęto podstawowe kierunki działań 
zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 
PM10, które powinny się koncentrować na następującym głównym zagadnieniu: 
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Obniżenie emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych w 
Brzezinach poprzez podłączenie budynków komunalnych oraz prywatnych 
wielorodzinnych ogrzewanych obecnie indywidualnie węglem do m.s.c., 
kolejno zaczynając od rejonów o najwyższych stężeniach. 
 
Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 
2009-2012 to określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości (ozon) 
oraz kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie 
przeciwdziałaniu niskiej emisji: 

■ ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i 
powierzchniowych; 

■ zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, 
modernizacja źródeł ciepła; 

■ popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, 
modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych 
źródeł energii; 

■ modernizacja systemu komunikacyjnego powiatu w celu zmniejszenia 
emisji spalin. 

 
� Ochrona wód 
 
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2009-2012 
obejmują:  

■ racjonalizację gospodarki wodnej na terenie powiatu – modernizację ujęć 
wody i rozbudowę sieci wodociągowych w gminach: Miasto Brzeziny, 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów; 

■ budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminach: Miasto Brzeziny, 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów; 

■ budowę oczyszczalni ścieków w gminach: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i 
Rogów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieście Brzeziny; 

■ wsparcie przez gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 
■ modernizację i rekultywację składowiska odpadów w Brzezinach; 
■ budowę zbiorników retencyjnych na terenie powiatu; 
■ prowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie prawidłowego postępowania  

z nawozami i środkami ochrony roślin. 
 

� Gospodarka odpadami 
 
Działania na lata 2009-2012 obejmują: 

■ wprowadzenie we wszystkich gminach powszechnej i pełnej selektywnej 
zbiórki odpadów; 

■ zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Popień; 
■ modernizację i rekultywację składowiska odpadów w Brzezinach; 
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■ zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych 
oraz wielkogabarytowych;  

■ budowę gminnych punktów zbiórki odpadów (GPZON); 
■ opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest; 
■ podjęcie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk odpadów; 
■ prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w społecznościach 

lokalnych w zakresie właściwego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów. 

  
� Zmniejszenie hałasu 
 
Podstawowym źródłem hałasu na terenie powiatu jest transport drogowy. 
Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą 
modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) wraz z optymalizacją płynności 
ruchu oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych (koordynacja działań wynikających z programu zalesień). 
Działania te będą prowadzone przez zarządców dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. 
 
� Ochrona przyrody 
 
Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować:  

■ ochronę i zwiększanie zasobów leśnych;  
■ realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych; 
■ realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki. 
 
 
 



5. Harmonogram rzeczowo – finansowy i stopień realizacji zadań: 
 
Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program wodociągowania 
Miasto 
Brzeziny 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej-pojedyncze 
przyłącza 

Zadanie realizowane na bieżąco 
 

2008r. – 
377 683,65 zł 

2009r. – 
28 920,81 zł 

2010r. – 
37 416,30 zł 

Środki własne  Z.U.K. 
Sp. z o.o. 

Gmina 
Brzeziny 

Bieżąca modernizacja 
urządzeń zaopatrzenia w 
wodę 

Budowa studni w Przecławiu, Jaroszkach i 
Dąbrówce Dużej 

293 044 zł Środki własne 

Gmina 
Dmosin 

Modernizacja jednej stacji 
uzdatniania wody 

Zadanie jest realizowane 172 100 zł 
Środki własne 

Gmina Jeżów Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Jeżów  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Strzelna  

Wymiana złóż filtracyjnych 18 056 zł Środki własne 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Kosiska  

Wymiana złóż filtracyjnych 18 056 zł Środki własne 

Modernizacja sieci 
wodociągowej w 

Wymiana wodociągu  
ul. Zielona 

44 286 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

miejscowości Jeżów 
Projekt modernizacji sieci wodociągowej w 
miejscowości Jeżów 

48 800 zł EFRR 
Środki własne  
Budżet Państwa 

Wymiana wodociągu Al. 3-go Maja i Rynek 
131 471 zł EFRR 

Budżet Państwa  
Środki własne  

Budowa sieci wodociągowej 
z ujęcia Rewica – 2 km w 
Taurowie 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Wymiana wodociągowej 
sieci azbestowej 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Rogów 
Modernizacja trzech stacji 
uzdatniania wody 

Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości 
Przyłęk Duży 

2 242 924 zł 145 870 zł – WFOŚiGW 
847 577 zł – PROW 
1 249 477 zł – Środki 
własne 

Przebudowa sieci 
wodociągowej w Przyłęku 
Dużym 

Od 2008r. trwa rozbudowa sieci wodociągowej  

2008r. – 13 365 
zł (projekt sieci 

wodociągowej w 
m. Rogów) 

2010r. – 24 600 
zł 

Środki własne 

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Miasto 
Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Miasta 
Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:  
ul. Kościuszki i ul. Okrzei 

38 842,17 zł Środki Unii Europejskiej 
– Program Infrastruktura 
i Środowisko,  
Środki Z.U.K. Sp. z o.o.  
Środki własne  

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie zrealizowane 
2 122 145 zł 

Budowa sieci kanalizacji Remont kanalizacji deszczowej –  94 862,48 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

deszczowej ul. Moniuszki 
Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi 
gminnej 121230E  
(ul. Moniuszki) 

144 546 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Gmina 
Brzeziny 

Budowa oczyszczalni na 
bazie istniejącej biologicznej 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa oczyszczalni 
lokalnej w Dąbrówce Dużej 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Wybudowano 70 przydomowych oczyszczalni 795 366,71 zł 
PROW 
WFOŚiGW 
Środki własne 

Gmina 
Dmosin Budowa gminnych 

oczyszczalni ścieków w m. 
Dmosin II i Koziołki 

Wybudowano gminną oczyszczalnię ścieków w 
Dmosinie II 

2 443 200 zł 

683 200 zł – środki 
własne  
1 760 000 zł – pożyczka 
z WFOŚiGW w Łodzi 
 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie gminy Dmosin 

Zadanie jest realizowane 

1 069 400 zł 

53 200 zł – środki 
własne  
389 600 zł – dotacja z 
WFOŚiGW w Łodzi 
626 600 zł – środki UE 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane  - - 

Gmina Jeżów 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jeżów  

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej 

3 275 654,35 zł EFRR 
Budżet Państwa  
Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jasienin 
Duży  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Rogów Opracowanie projektów 
oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej oraz ich 
realizacja 

W 2008r. opracowano koncepcję kanalizacji 
Gminy Rogów 

30 500 zł Środki własne 

W 2010r. zakupiono działkę pod oczyszczalnię 
ścieków 

173 948 zł 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Zadanie nie zrealizowane 
- - 

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków 
Miasto 
Brzeziny 

Modernizacja węzłów 
cieplnych 
Modernizacja kotłowni 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż 
przebiegu drogi nr 72 ul. św. Anny, 
Piłsudskiego, Reformacka – 2008r. 

466 400 zł Środki własne PEC  
Sp. z o.o. 

Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej – 
os. Modrzewskiego, ul. Boh. W-wy, 
Głowackiego, Modrzewskiego, Konstytucji – 
2009r. 

302 600 zł 

Budowa nowych przyłączy, instalacja węzłów 
cieplnych – ul. Sienkiewicza, Głowackiego – 
2009r. 

26 300 zł 

Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej – 
ul. Boh. W-wy 2010r. 

306 100 zł 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej – ul. 
Głowackiego – 2010r. 

251 100 zł 

Termomodernizacja 
budynków 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta 
Brzeziny 

852 936,98 zł Środki własne  
RPO 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina 
Brzeziny 

Gazyfikacja obszaru gminy Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Modernizacja kotłowni Zadanie nie zrealizowane - - 

Budowa stacji redukcyjnej w 
Osinach wraz z gazociągiem 

Zadanie nie zrealizowane  - - 

Gmina Rogów 
Budowa nowych kotłowni 
ekologicznych  

Brak danych o zmianie sposobu ogrzewania 
budynków u osób fizycznych, firm oraz 
budynków użyteczności publicznej 

- - 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w Przyłęku 
Dużym 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2010r. 271 790 zł 
178 081 zł – PROW 
93 709 zł - Środki 
własne 

Budowa nowego budynku 
Gminnej Biblioteki w 
Rogowie 

Realizacja zadania rozpoczęta w 2011r. - - 

Program budowy i modernizacji dróg 
Miasto 
Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Budowa i przebudowa ulic w osiedlu 
„Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej – Etap I 

2008r. – 
579 464,00 zł 

(budowa 
separatora w ul. 
Waryńskiego; 

2009r. – 
537 880,73 zł  
(w tym RPO 

400 374,55 zł) 

Środki własne  
RPO 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa ul. Moniuszki (Nr 121230E)  
 
 

2010r. – 
709 701,80 zł 

(w tym 
327 235,38 zł 
NPPDL 2008-

2011) 

Środki własne  
NPPDL 2008-2011 

Remont zatoki parkingowej na ul. Konstytucji 3 
Maja w Brzezinach 

2010r. –  
56 153,99 zł 

Środki własne 

Remont nawierzchni drogi Nr 121242E w 
Brzezinach (ul. Południowa) 

2010r. –  
239 407 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Droga Stare Koluszki - - 

Przebudowa drogi Adamów 

108 204,73 zł Dofinansowanie z 
Urzędu 
Marszałkowskiego – 
zadanie: drogi 
dojazdowe do pól 
Środki własne 

Przebudowa 1027 m drogi Tworzyjanki 362 062,73 zł Środki własne 
Witkowice-Czyżyków - - 
Dąbrówka Mała - - 
Jaroszki-Głogowiec - - 
Jabłonów - - 
Helenówka - - 
Przebudowa drogi Rozworzyn-Michałów 349 234,70 zł Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 
Środki własne 

Polik-Grzmiąca - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa drogi -Małczew-Witkowice- 
Bogdanka-Zalesie-Bogdanka 

1 145 367,82 zł Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 
Środki własne 

Gmina 
Dmosin 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Wykonano częściową modernizację dróg 
gminnych 

1 882 041,46 zł 373 000 zł – dotacja z 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 
905 761,06 zł – dotacja 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego 
177 000 zł – dotacja z 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych Urzędu 
Wojewódzkiego 

Gmina Jeżów  

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych  

Remont drogi Rewica Kolonia 
286 541,92 zł FOGR 

Środki własne 

Remont drogi Fydrychów 
89 191,52 zł FOGR 

Środki własne 

Przebudowa drogi Rewica Szlachecka 
171 999,98 zł FOGR 

Środki własne 
Remont drogi Zamłynie 37 024,56 zł Środki własne 

Przebudowa dróg na Osiedlu 850-lecia 
378 530,35 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Remont drogi ul. Nadachowskiego -  
Jasienin Duży-Jasienin Mały 

664 925,62 zł Budżet Państwa-
Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 

Gmina Rogów 
Budowa i modernizacja dróg 
gminnych 

Budowa drogi Zacywilki-Stefanów w 2009r. 

311 166 zł 111 000 zł – Urząd 
Wojewódzki 
200 166 zł - Środki 
własne 

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
Miasto 
Brzeziny 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych  

Energooszczędny program wymiany lamp 
oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny 

703 557,79 zł Środki własne 

Remont chodnika drogi Nr 121200E w 
Brzezinach (ul. Św. Anny) 

60 965 zł 

Środki z budżetu 
państwa (dotacja na 
usuwanie skutków 
powodzi) 

Gmina Rogów Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych 

Budowa chodników przy drodze powiatowej i 
placu zabaw w Rogowie 

784 231 zł 
472 840 zł – Środki UE 
311 391 zł – Środki 
własne 

Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin i 
Jeżów  

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony lasów 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie 
ochrony lasów 

Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji 
Przyrodniczo Leśnej 

- - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Ścisła ochrona istniejących 
zasobów leśnych 

Nie realizowano. Brak danych o realizacji przez 
SGGW AR Warszawa LZD  
Rogów 

- - 

Program zalesień 
Właściciele Zalesianie gruntów 

porolnych, 
nieekonomicznych dla 
rolnictwa 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program edukacji ekologicznej 

Miasto 
Brzeziny 

Kontynuacja działań 
edukacyjnych z zakresu 
ekologii dla dzieci i 
młodzieży 

W 2008r. przeprowadzono akcję „Sprzątanie 
świata” 576 zł 

Środki własne 

W 2008r. zorganizowano miejski bieg EKO 
BRZEZINY   

1 500 zł   

Realizacja „Programu Edukacji Ekologicznej do 
realizacji w mieście Brzeziny” (akcje i konkursy 
o tematyce ekologicznej) 

2009r.– 17 200 zł 
2010r.- 14 700 zł 

Środki własne 
Dotacja z WFOŚiGW  

w Łodzi 
Gmina 
Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Realizowano akcje edukacji ekologicznej w 
szkołach 

- - 

Gmina Jeżów Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina Rogów Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone 
były w szkołach przed coroczną akcją 
„Sprzątanie świata” . 
Gmina Rogów należy do Związku 
Międzygminnego Bzura, który realizował 
konkursy dla uczniów: 
- konkurs plastyczny „Ja też chronię 
środowisko” 
-konkurs na najlepszy artykuł dotyczący 
ochrony środowiska dla szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

1 029,60 zł Środki własne 

Miasto 
Brzeziny 

Edukacja ekologiczna 
dorosłych – pogadanki na 
naradach sołtysów, 
rozdawanie ulotek 
informacyjnych, 
organizowanie seminariów, 
warsztatów  

Organizacja kampanii edukacyjnej „kochasz 
dzieci nie pal śmieci” (druk ulotek, plakatów) – 
2008r. 

1 000 zł Środki własne 

Druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki 
odpadów w Brzezinach – 2009r. 

1 403 zł 

Gmina 
Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Edukacja ekologiczna realizowana podczas 
zebrań sołeckich 

  

Gmina Jeżów Zadanie nie zrealizowane - - 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

40 
 

Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Gmina Rogów Gmina Rogów należy do Związku 
Międzygminnego Bzura który realizował 
zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. 
Program edukacji ekologicznej dla 
mieszkańców z terenu działania Związku – 
„Nasze środowisko dla przyszłych pokoleń”. 
Celem programu było podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
zwiększenie wiedzy o racjonalnej i 
odpowiedzialnej gospodarce odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi, zaangażowanie 
mieszkańców gmin i miast objętych realizacją 
zadania w sprawy dotyczące gospodarki 
odpadami na poziomie lokalnym, a także 
wykształcenie poczucia odpowiedzialności u 
odbiorców zadania na stan środowiska. Program 
miał charakter kompleksowy poprzez 
połączenie działań edukacyjnych: konkursów, 
wyjazdów i spotkań z mieszkańcami z 
równocześnie prowadzoną działalnością 
informacyjno-popularyzacyjną:  w mediach 
(audycje radiowe), w prasie (artykuły w 
gazetach) oraz działalnością wydawniczą 
(drukowanie ulotek).  

- - 

Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
Gmina 
Dmosin 

Opracowanie programu 
współpracy w zakresie 

Składki 
20 471,16 zł Środki własne 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

ochrony środowiska z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 
Gmina Rogów Opracowanie programu 

popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

Instalacja solarna do podgrzewania wody w 
budynku Gminnego Przedszkola w Józefowie 

100 000 zł 70 000 zł – WFOŚiGW 
30 000 zł - Środki 
własne 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin i 
Jeżów  

Zadanie nie zrealizowane - - 

Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 
 
 
 
 
 

Opracowanie programu ulg i 
zachęt dla osób i firm 
stosujących technologie 
przyjazne dla środowiska 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa, zdrowej żywności, 

promocja istniejących 
gospodarstw 

Popularyzacja ekologicznego rolnictwa 
prowadzona jest na festynach i dożynkach 
gminnych 

- - 

Program budowy małych zbiorników retencyjnych 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Opracowanie diagnozy stanu 
obecnego sztucznej retencji 

na terenie gmin 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Analiza możliwości budowy 
zbiorników retencyjnych na 

terenie gmin 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Brzeziny 

Budowa urządzenia 
piętrzącego wodę na 

istniejącej rzece 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina 
Dmosin 

Budowa zbiornika małej 
retencji na rzece Mrodze 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Gmina Jeżów Budowa zbiornika 
retencyjnego „GÓRA” na 

rzece Rawce 
Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony istniejących zbiorników wodnych 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 

Opracowanie programu 
ochrony naturalnych 
zbiorników wodnych 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Miasto/ 
Gmina 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Przestrzeganie zasad 
ochrony czynnej i biernej 

obowiązujących w strefach 
ochrony GZWP  

i LZWP 

Zadanie jest realizowane na bieżąco - - 

Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki 
Miasto 
Brzeziny, 
Gminy: 
Brzeziny, 
Dmosin, 
Jeżów i 
Rogów 

Opracowanie programu 
rozwoju agroturystyki 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Wykaz zadań zrealizowanych przez Powiat Brzeziński 
 

Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków 

Termomodernizacja budynków DPS w 
Brzezinach i Dąbrowie 

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w 
Brzezinach – rozbiórki, wzmocnienie stropu 
ocieplenie dachu, ocieplenie ścian i elewacja 

310 364,76 zł 46 554,71 zł- Środki 
własne 
263 810,05 zł – 
dofinansowanie z UE w 
ramach RPO WŁ na lata 
2007-2013 

Termomodernizacja Sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Brzezinach 

Zadanie wykonano wcześniej, w ramach 
termomodernizacji całego ZSP 

- - 

Wymiana kotłowni z węglowo-koksowej na 
olejową  w budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Brzezinach 

Zadanie przewidziane do wykonania w 
ramach prowadzonej obecnie 
termomodernizacji DPS 

- - 

Program budowy i modernizacji dróg 
Przebudowa drogi powiatowej Jordanów-
Eufeminów nr 2913 E, 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Integracja sieci komunikacyjnej powiatu 
brzezińskiego i zgierskiego: droga powiatowa 5103 
E Niesułków – Kołacin – Jeżów o dł. 19,885 km 

Zadanie zrealizowane 481 960,40 zł 

Budżet państwa –  
240 675 zł; 
Dotacja celowa: 
Nadleśnictwo Brzeziny -
20 000 zł; 
Środki własne –  
221 285,40 zł. 

Droga nr 2918 E Jeżów – Koluszki Zadanie zrealizowane 64 999,16 zł Środki własne 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 E Brzeziny 
– Andrespol 

Zadanie zrealizowane 657 665,83 zł 

Gmina Miasto Brzeziny – 
74 424 zł 
Gmina Brzeziny –  
35 000 zł 
Budżet państwa – 
328 223 zł 
Środki własne – 
220 018,83 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5100 E Stryków 
– Sierżnia – Brzeziny 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5101 E Głowno 
– Kołacin 
 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez powierzchniowe utrwalenie 
powierzchniowe 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
Budowa i modernizacja infrastruktury 
drogowej przy drogach powiatowych na 
terenie powiatu –budowa odwodnienia dróg 
powiatowych długości 40,00 km 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program ochrony lasów 
Konserwacja i ochrona prawnie objętych 
ochroną form przyrody na terenie powiatu: 
- leczenie i konserwacja drzew 

pomnikowych w Parku Podworskim we 
wsi Popień - aleja kasztanowa w 

Zadanie nie zrealizowane - - 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

miejscowości Popień PGR 
leczenie i konserwacja drzewostanu parkowego 
w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
Opracowanie programu współpracy w zakresie 
ochrony środowiska z organizacjami 
pozarządowymi 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku 
Opracowanie programu popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii przyjaznych 
środowisku 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, 
zdrowej żywności, promocja istniejących 
gospodarstw 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki 
Opracowanie programu rozwoju agroturystyki Zadanie nie zrealizowane - - 
Tworzenie pasów ekologicznych – trasy 
turystyczne 

Zadanie nie zrealizowane - - 

Program edukacji ekologicznej 

Uzupełnianie kwalifikacji przez kadrę 
pracującą w Wydziale Ochrony Środowiska 

 
Przegląd czasopism i poradników 
fachowych,  udział w szkoleniach i 
seminariach  

b.d. 
W ramach posiadanych 
środków własnych Rozbudowa i modernizacja systemu dostępu 

do informacji o środowisku i jego ochronie 
 

Publicznie dostępny wykaz danych o 
dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie tworzony jest za 
pomocą witryny Ekoportal.   

Systematyczna analiza pozwoleń  Przegląd ustaleń oraz realizacji pozwoleń 
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Zadanie Działania w okresie sprawozdawczym 
01.03.2008 – 31.12.2010 

Kwota 
przeznaczona na 

zadanie  

Źródła środków 

ekologicznych i spełniania nałożonych 
obowiązków 

wodnoprawnych   

Doskonalenie współpracy organów powiatu 
z władzami gmin, organami administracji 
publicznej oraz z pozarządowymi 
organizacjami ekologicznymi 

 

Bieżąca realizacja  

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Powiatu poprzez: prowadzenie 
szkoleń, organizowanie konkursów, 
seminariów, wystaw itp. 

 

Bieżąca realizacja programu nauczania w 
szkołach będących jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu  uwzględniająca 
problematykę ekologiczną. 

 



6. Podsumowanie 
 

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań 
zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – w tym zakresie konieczna 
jest współpraca Powiatu z samorządami gminnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Brzezińskiego wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne 
jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego” stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym założeniem 
w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od 
krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła 
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując 
realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania                      
o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska                   
i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd 
gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska 
wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej 
ochrony. 

Znaczna część planowanych inwestycji – głównie w zakresie wodociągowania, 
kanalizacji, modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków 
została wykonana. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków 
została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji 
(zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane                     
w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. 
Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale 
środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminy (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt 
Wojewódzki itd.). 
 
Przykładowe wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla  
Powiatu Brzezińskiego 
 

Wskaźnik Jednostka Wartość w 
2006r. 

Wartość w 
2009r. 

Długość czynnej sieci wodociągowej  km 411,7 419,6 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 6 710 7 074 
Roczne zużycie wody w gospodarstwach 
domowych 

dam3 1 096,2 1 021,9 

Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca  m3 35,8 33,3 
Liczba przyłączy wodociągowych/liczba 
mieszkań 

- 0,63 0,65 

Długość sieci kanalizacyjnej km 17,3 21,4 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. 1 095 1 452 
Liczba przyłączy kanalizacyjnych/liczba 
mieszkań 

- 0,10 0,13 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
__________________________________________________________________________ 

49 
 

Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków  szt. 1 2 
Przepustowość oczyszczalni m3/doba b.d. 5 200 
Długość sieci gazociągowej  km 0 0,174 
Liczba przyłączy do sieci gazowej szt. 0 6 
Ilość czynnych składowisk odpadów  szt. 1 1 
Powierzchnia lasów ha 4 890,18 4 903,8 
Lesistość powierzchni powiatu % 13,6 13,7 
Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych  

ha 19 620,3 19 620,3 

Powierzchnia parków krajobrazowych ha 4 287,0 4 328,7 
Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 100,5 100,5 
Ilość pomników przyrody  szt. 64 64 
Wydatki na gospodarkę komunalną i 
ochronę środowiska 

tys. zł 2 698,6 4 360,6 

wg danych  GUS w Łodzi 

 
 


