
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 NR 213/XXIX/2022  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na 
lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 
2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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                                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 213/XXIX/2022 

                                                                                           Rady Gminy Smyków z dnia 24 marca 2022r. 
 

 

 

GMINA SMYKÓW 
 

 

 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 

2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” 

 

OBEJMUJĄCE LATA 2020 – 2021 
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1. WSTĘP 

 

          Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska, 

zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych gminy. 

Określa obszary, kierunki interwencji  i zadania służące poprawnie stanu środowiska                                  

i bezpieczeństwa ekologicznego jej mieszkańców. Sporządzenie gminnego programu ochrony 

środowiska jest obowiązkiem gminy w myśl art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.). Realizacja programu jest 

monitorowana, a Wójt co dwa lata przedstawia Radzie sprawozdanie z jego realizacji. 

Aktualny „Program ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2020                                          

z perspektywą do 2025 roku” Rada Gminy przyjęła do realizacji uchwałą Nr 205/XXX/2018 

RADY GMINY SMYKÓW z dnia 3 kwietnia 2018r. 

 

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „ 

Programu …..”, Wójt Gminy Smyków jest obowiązany dokonywać oceny realizacji programu 

i przygotowywać raporty z wykonania programu i przedstawiać je Radzie Gminy. Niniejsze 

sprawozdanie stanowi realizację tego obowiązku.. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 

2021 z perspektywą do 2025 roku” zawiera:  

 kontrolę zgodności wykonania zadań wyszczególnionych w niniejszym programie                     

z harmonogramem realizacji programu za lata 2020 – 2021; 

 ocenę realizacji celów i działań określonych w programie opartą na wskaźnikach. 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE ZAPISÓW „PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SMYKÓW NA LATA 2018 – 2021                                          

Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU” 

 

2.1. Cele i kierunki działań 

   „Program ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 

2025 roku” zawiera w szczególności: 

 ogólną charakterystykę gminy, 

 ocenę obecnego stanu środowiska w gminie ( z uwzględnieniem następujących 

obszarów przyszłej interwencji: powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, 

promieniowanie elektromagnetyczne, zasoby wodne i gospodarka wodna, gleby, 

gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, poważne awarie przemysłowe); 

 cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska oraz 

harmonogram rzeczowo – finansowy; 

 opis systemu realizacji POŚ. 
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Poniżej zaprezentowano syntetyczne zestawienie celów i kierunków interwencji i działań 

przypisanych poszczególnym obszarom interwencji: 

 

Obszar interwencji Cel główny Kierunki interwencji Działanie 

POWIETRZE 
ATMOSFERYCZNE 

 

Poprawa jakości 
powietrza w 

województwie 
świętokrzyskim 

 

Redukcja emisji ze źródeł 
spalania paliw o małej 

mocy do 1 MW 

Likwidacja lub wymiana 
niskosprawnych źródeł spalania paliw 

na niskoemisyjne (m.in. o wysokich 
normach emisyjnych, paleniska bez 

rusztu). 

 

Prowadzenie kampanii promujących 
budownictwo energooszczędne                              

i inwestycje w zakresie budownictwa 
pasywnego. 

 

Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez termomodernizację obiektów 

budowlanych, 

 

Produkcja energii prosumenckiej                   
z odnawialnych źródeł energii                      

w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, 

 

Prowadzenie kampanii promujących 
budownictwo energooszczędne                       

i inwestycje w zakresie budownictwa 
pasywnego. 

 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze źródeł 

komunikacyjnych 

Przebudowa dróg gminnych, 
powiatowych i krajowych, 

utwardzenie dróg i poboczy, 
   

Budowa tras rowerowych 

Podniesienie 
świadomości 

społeczeństwa w zakresie 
wpływu zanieczyszczeń 

na zdrowie oraz 
konieczności ochrony 

powietrza 

Opracowanie i prowadzenie akcji 
promocyjno-edukacyjnych w zakresie 
ochrony powietrza w tym gospodarki 

niskoemisyjnej. 
Informowanie społeczeństwa o jakości 

powietrza, 
Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w zakresie szkodliwości 
ozonu w przyziemnej warstwie 

atmosfery. 
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Obszar interwencji Cel główny Kierunki interwencji Działanie 

Zwiększenie 
zastosowania instalacji 
do produkcji energii z 

OZE 

Budowa instalacji do produkcji 
biokomponentów i biopaliw, 

Poprawa efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem OZE. 

Promowanie odnawialnych źródeł 
energii. 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

Poprawa klimatu 
akustycznego w 
województwie 
świętokrzyskim 

Poprawa klimatu 
akustycznego w Gminie 

Smyków 

Realizacja Programów ochrony 
środowiska przed hałasem 

 

Przebudowa dróg krajowych, 
powiatowych, gminnych na terenie 

Gminy Smyków 

 

Budowa systemów monitorowania 
hałasu drogowego w zależności od 

potrzeb. 

 

Edukacja w zakresie szkodliwości 
hałasu i promowanie rozwiązań 

przyczyniających się do redukcji emisji 
hałasu (np. promowanie ruchu 

pieszego, jazdy na rowerze                               
i transportu publicznego) 

PROMIENIOWANIE 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

Utrzymanie 
dotychczasowego stanu 

braku zagrożeń 
ponadnormatywnym 

promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Utrzymanie 
dotychczasowego stanu 

braku zagrożeń 
ponadnormatywnym 

promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Edukacja społeczeństwa z zakresu 
oddziaływania i szkodliwości PEM. 

ZASOBY WODNE  
I GOSPODARKA WODNA 

Prowadzenie 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
umożliwiającego 

osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 

Osiągnięcie dobrego 
stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych i 
podziemnych 

Prowadzenie ewidencji i kontrola 
zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

Promowanie dobrych nawyków                   
w zakresie gospodarki ściekowej                  
w gospodarstwach domowych                      

i rolnych. 

Budowa, przebudowa, remont lub 
modernizacja sieci wodociągowej, 

 

Remont, modernizacja, przebudowa, 
rozbudowa ujęć wody i stacji 

uzdatniana wody. 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i 
zagospodarowywania osadów 
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Obszar interwencji Cel główny Kierunki interwencji Działanie 

ściekowych oraz odprowadzenia 
oczyszczonych ścieków  

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach, dla których 
budowa sieci kanalizacyjnej jest 

nieuzasadniona ekonomicznie lub 
technicznie. 

 

GLEBY 

Ochrona gleb przed 
negatywnym 

oddziaływaniem 
antropogenicznym, 

erozją oraz 
niekorzystnymi 

zmianami klimatu 

Zachowanie funkcji 
środowiskowych, 
gospodarczych, 
społecznych i 

kulturowych gleb 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony gleb 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Gospodarowanie 
odpadami zgodnie z 

hierarchią postępowania 
z odpadami, 

uwzględniając 
zrównoważony rozwój 

Osiągnięcie poziomów 
recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 
wskazanych frakcji 

odpadów komunalnych 
oraz ograniczenia masy 
odpadów ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych do 

składowania 

Osiągnięcie 30% wagowo poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło                  
w 2018 roku, a do roku 2020 – 50%  

 

Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do 
składowania do nie więcej niż 35% 
wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających 
biodegradacji, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 
r. 

Kontynuacja zadań związanych                      
z zapobieganiem powstawaniu dzikich 

wysypisk i likwidacją istniejących. 

 

Realizacja pozostałych zadań                        
w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, według harmonogramu 
zawartego w aktualnym planie 

gospodarki odpadami województwa 
świętokrzyskiego. 

Kontynuacja edukacji w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych 
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Obszar interwencji Cel główny Kierunki interwencji Działanie 

Realizacja pozostałych zadań                        
w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, według harmonogramu 
zawartego w aktualnym planie 

gospodarki odpadami województwa 
świętokrzyskiego. 

 

Prowadzenie działań informacyjnych                
i edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi,                                

w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

ZASOBY PRZYRODNICZE 
 

Ochrona różnorodności 
biologicznej, 

krajobrazowej i 
geologicznej Gminy 

Smyków 
 

Zachowanie lub 
przywrócenie właściwego 
stanu siedlisk i gatunków 

oraz przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla 
różnorodności 
biologicznej i 
geologicznej 

Zachowanie i odtwarzanie właściwego 
stanu siedlisk, cennych gatunków, 
elementów przyrody nieożywionej 
oraz krajobrazu na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu. 
 

Eliminacja gatunków inwazyjnych, 

Zintensyfikowanie pozyskania 
środków finansowych na ochronę 

różnorodności biologicznej                               
i krajobrazu 

Działania z zakresu 
pogłębiania i 

udostępniania wiedzy o 
zasobach przyrodniczych 

i walorach 
krajobrazowych gminy 

Wsparcie zaplecza dydaktycznego 
oraz infrastruktury służącej edukacji 

ekologicznej 
 

Kontynuowanie inwentaryzacji                       
i waloryzacji przyrodniczej 

województwa. 

Prowadzenie trwale 
zrównoważonej 

gospodarki leśnej 

Uwzględnianie w planach urządzenia 
lasu działań związanych z przebudową 
drzewostanów monokulturowych lub 

niezgodnych z siedliskiem, a także 
mających na celu zwiększanie 

różnorodności biologicznej w lasach. 

POWAŻNE AWARIE 
PRZEMYSŁOWE 

Zmniejszenie zagrożenia 
oraz minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii 

Zmniejszenie zagrożenia 
oraz minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii 

Prowadzenie szkoleń i instruktażu                   
z zakresu sposobu zachowania się               

w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii. 

 

2.2. Zadania planowane do realizacji przez samorząd lub jego jednostki organizacyjne 

oraz zadania monitorowane. 

W ramach Programu samorząd gminy zaplanował 27 zadań własnych ( w tym 13 zadań 

zgrupowanych w szeroko pojętej edukacji i promowania zachowań proekologicznych, 7 zadań 
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o charakterze inwestycyjnym oraz 7 zadań  warunkujących bezpieczeństwo ekologiczne                            

i rozwój. 

Oprócz zadań własnych w Programie Ochrony Środowiska przewidywano realizację zadań 

monitorowanych. 

Zadania monitorowane są realizowane przez organy administracji państwowej, jednostki 

samorządu terytorialnego (wojewódzkiego, powiatowego) i ich jednostki organizacyjne, służby 

i inspekcje, organizacje pozarządowe oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. 

Tabela Nr 1 przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy zadań Gminy Smyków oraz 

zadań monitorowanych, opracowany w celu ochrony środowiska na terenie Gminy Smyków. 

Działanie Potencjalne kwoty  Źródło finansowania 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Działania własne 

Likwidacja lub wymiana niskosprawnych źródeł 
spalania paliw na niskoemisyjne (m.in. o wysokich 

normach emisyjnych, paleniska bez rusztu). 
500 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki prywatne, środki 
zewnętrzne (np. UE, WFOŚiGW) 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
termomodernizację obiektów budowlanych 

500 000,00 zł 
Budżet Gminy,  

Środki prywatne, środki zewnętrzne (np. 
UE, WFOŚiGW) 

Prowadzenie kampanii promujących budownictwo 
energooszczędne i inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego. 
10 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Budowa tras rowerowych 100 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-
edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w tym 

gospodarki niskoemisyjnej. 
20 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej 
w zakresie szkodliwości ozonu w przyziemnej 

warstwie atmosfery. 
10 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Promowanie odnawialnych źródeł energii. 5 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Działania monitorowane 

Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. 0,00 zł 
Środki WIOŚ w Kielcach, środki zewnętrzne 

(np. UE, WFOŚiGW) 

Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych 
źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 
200 000,00 

Środki prywatne, 
Budżet gminy, 

środki zewnętrzne (np. UE, WFOŚiGW) 

Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i 
krajowych, utwardzenie dróg i poboczy. 

8 000 000,00 zł 

Budżet gminy, 
Budżet ZDP, 

Budżet ZDKiA 
środki zewnętrzne (np. UE, WFOŚiGW) 

Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i 
biopaliw. 

100 000,00 
Środki prywatne, środki zewnętrzne (np. 

UE, WFOŚiGW) 

Poprawa efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem OZE. 

 
100 000,00 zł 

Środki prywatne, środki zewnętrzne (np. 
UE, WFOŚiGW) 
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HAŁAS 

Działania własne 

Realizacja Programów ochrony środowiska przed 
hałasem 

0,00 zł 
Środki zarządzających drogami, środki 

zewnętrzne (np. UE) 

Edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i 
promowanie rozwiązań przyczyniających się do 
redukcji emisji hałasu (np. promowanie ruchu 

pieszego, jazdy na rowerze i transportu 
publicznego). 

10 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Działania monitorowane 

Przebudowa dróg krajowych, powiatowych, 
gminnych na terenie Gminy Smyków 

8 000 000,00 zł1 

Budżet Gminy, 
Budżet ZDP, 

Budżet ZDK i A, 
 środki zewnętrzne (np. UE, WFOŚiGW) 

Budowa systemów monitorowania hałasu 
drogowego w zależności od potrzeb. 

- 
Środki WIOŚ w Kielcach, środki zewnętrzne 

(np. UE, WFOŚiGW) 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Działania własne 

Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i 
szkodliwości PEM. 

5 000,00 zł  
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNA 

Działania własne 

Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
10 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Budowa, przebudowa, remont lub modernizacja 
sieci wodociągowej. 

500 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa 
ujęć wody i stacji uzdatniana wody. 

1 000 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
służących do oczyszczania ścieków komunalnych i 

zagospodarowywania osadów ściekowych oraz 
odprowadzenia oczyszczonych ścieków 

3 000 000,00 zł  
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

8 000 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Działania monitorowane 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej 

jest nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie. 
100 000,00 zł 

Budżet Gminy, 
Środki prywatne, środki zewnętrzne (np. 

UE, WFOŚiGW) 

GLEBY 

Działania własne 

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb 5 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Działania własne 

Osiągnięcie 30% wagowo poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 

roku, a do roku 2020 – 50% wagowo. 

390 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

                                                           
1 Kwota dotyczy tego samego działania, które zostało dwukrotnie wskazane jako działanie naprawcze w kwestii 
ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem 
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Ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania do nie więcej niż 35% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

390 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Kontynuacja zadań związanych z zapobieganiem 
powstawaniu dzikich wysypisk i likwidacją 

istniejących. 
- 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, według harmonogramu 

zawartego w aktualnym planie gospodarki 
odpadami województwa świętokrzyskiego. 

- 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 
15 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

40 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Działania własne 

Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu 
siedlisk, cennych gatunków, elementów przyrody 
nieożywionej oraz krajobrazu na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu. 

- 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Eliminacja gatunków inwazyjnych 5 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Zintensyfikowanie pozyskania środków 
finansowych na ochronę różnorodności 

biologicznej i krajobrazu. 
- 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz 
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej 

10 000,00 zł 
Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 

WFOŚiGW) 

Działania monitorowane 

Uwzględnianie w planach urządzenia lasu działań 
związanych z przebudową drzewostanów 

monokulturowych lub niezgodnych z siedliskiem, a 
także mających na celu zwiększanie różnorodności 

biologicznej w lasach. 

- - 

Kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej województwa. 

- - 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Działania własne 

Prowadzenie szkoleń i instruktażu z zakresu 
sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii. 
5 000,00 zł 

Budżet Gminy, środki zewnętrzne (np. UE, 
WFOŚiGW) 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CC2D6367-DC48-4CF5-BCE7-0FD8452A8BBA. Podpisany Strona 10



11 
 

3. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA 

3.1 Zestawienie zrealizowanych zadań własnych  

Tabela Nr 2 przedstawia nakłady poniesione na realizację „Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” w latach 2020 – 2021.  

Łącznię nakłady na projekty związane w całości z realizacją POŚ wyniosły w okresie 2020 – 

2021 -  3 451 243,37 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Kierunki/cel Nakłady [zł] 
Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu 

zanieczyszczeń na zdrowie oraz konieczności ochrony powietrza 
1 817,44 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 330 602,86 
Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych 
1 715 031, 83 

Koordynacja gospodarki odpadami w województwie i edukacja 

ekologiczna 
6 167,79 

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postepowania z 

odpadami uwzględniając zrównoważony rozwój 
1 385 798,69 

Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi według harmonogramu zawartego w aktualnym planie 

gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego 

11 825,06 

RAZEM 3 451 243,37 

 

Największe nakłady w wysokości 1 715 031,83 zł.  poniesione zostały na realizację zadania                   

w ramach  działania – „Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do 

oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz 

odprowadzenia oczyszczonych ścieków” pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 

o docelowej średniodobowej przepustowości 300m³/dobę, obciążenie 3750 RLM”. 

Drugie pod względem wysokości wydatki w kwocie – 1 385 798,69 zł., poniesiono na 

realizację zadania, którego celem jest „ Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami uwzględniając zrównoważony rozwój”. Podjęte działania miały na 

celu: 

1)  osiągnięcie 30% wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

w 2018 roku, a do roku 2020 – 50% wagowo,  

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w1995 r. 

Znaczące wydatki  w kwocie 330 602, 86 zł  poniesiono na realizację zadań z kierunku 

interwencji polegającej na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych.                 

W ramach realizacji działania „ Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, 

utwardzenie dróg i poboczy wykonano: 

1) Remont drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół - Pokoradz – koszt całkowity zadania 

143 490,47 zł, tym: dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg 

Samorządowych – 86 094,00 zł, budżet gminy – 57 396,47 zł; 
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2) Remont drogi gminnej Nr 382016T relacji Miedzierza - Pokoradz – koszt całkowity 

zadania – 88 734,51 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg 

Samorządowych – 53 240,00 zł , budżet gminy – 35 494,51 zł; 

3) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smyków– koszt całkowity zadania  

287 711,88zł, w tym: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – 50 000,00 zł, 

budżet Gminy – 237 711,88 zł. 

W ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi według 

harmonogramu zawartego w aktualnym planie gospodarki odpadami województwa 

świętokrzyskiego podejmowano działania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest                         

z terenu Gminy Smyków” – koszt całkowity 22 105,71 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ                      

i GW w Kielcach – 10 280,65 zł, budżet gminy – 11 825,06 zł. 

Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań własnych POŚ: 

 Przebudowa dróg gminnych – 2,04.km; 

 Utwardzenie poboczy – 2,04 km; 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i   zagospodarowywania osadów ściekowych oraz 

odprowadzenia oczyszczonych ścieków – 1szt                                                

 Usunięcie 86,18 Mg odpadów azbestowych. 

Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach POŚ w gminie Smyków prowadzono wiele akcji 

edukacyjnych . W ramach Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków organizowane 

były liczne konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży z naszych placówek oświatowych. 

 

Głównym celem projektu był  wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej u młodych 

mieszkańców Gminy w myśl zasady, „ czym skorupka za młodu nasiąknie…”, Pogłębienie 

świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza, 

uwrażliwienia uczniów na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością a także 

polepszenie wizerunku Gminy Smyków i regionu, jako miejsca zadbanego i czystego, gdzie 

propagowane są podstawy  i zachowania proekologiczne, koszt całkowity – 6 936,95 zł, w tym 

dofinansowanie z WFOŚ i GW w Kielcach – 4 201,83 zł, budżet gminy – 2 735,12 zł. 

 

Prowadzono również edukację w zakresie gospodarki odpadami, promowanie selektywnej 

zbiórki odpadów, informowanie o zasadach działania systemu zbiórki odpadów, propagowanie 

idei zapobiegania powstawaniu odpadów (druk broszur, ulotek dla mieszkańców w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi) – koszt całkowity – 13 319,28 zł, w tym 

dofinasowanie z WFOŚ i GW w Kielcach – 7 151,49 zł, budżet gminy – 6 167,79 zł  

 

Rada Gminy Smyków Uchwałą Nr 138/XVI/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. ustanowiła pomnik 

przyrody ożywionej - drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia  468 

cm - mierzonym na wysokości 130 cm od gruntu, wieku 262 lat, rosnące w miejscowości 

Kawęczyn na działce nr 26/1201, obręb Wólka Smolana, nadając mu nazwę „ Dąb Stanisław”. 

Drzewo podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej                                        

i krajobrazowej.  
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Tabela 2 Nakłady na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” 
 

 

Obszar interwencji Kierunek interwencji 
Działanie 

Termin 

realizacji 

Koszt 

realizacji  
Podmiot odpowiedzialny 

Powietrze atmosferyczne Poprawa jakości 

powietrza w 

województwie 

świętokrzyskim 

Likwidacja lub wymiana niskosprawnych 

źródeł spalania paliw na niskoemisyjne 

(m.in. o wysokich normach emisyjnych, 

paleniska bez rusztu). 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Poprawa efektywności energetycznej 

poprzez termomodernizację obiektów 

budowlanych 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Prowadzenie kampanii promujących 

budownictwo energooszczędne i 

inwestycje w zakresie budownictwa 

pasywnego. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Budowa tras rowerowych 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Opracowanie i prowadzenie akcji 

promocyjno-edukacyjnych w zakresie 

ochrony powietrza w tym gospodarki 

niskoemisyjnej. 

2020-2021 

1 817,44 Gmina Smyków 

Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w zakresie szkodliwości 

ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Promowanie odnawialnych źródeł energii. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Klimat akustyczny Poprawa klimatu 

akustycznego w 

województwie 

świętokrzyskim 

Realizacja Programów ochrony 

środowiska przed hałasem 

2020-2021 
0,00 zł Gmina Smyków 

Edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i 

promowanie rozwiązań przyczyniających 

2020-2021 
0,00 Gmina Smyków 
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się do redukcji emisji hałasu (np. 

promowanie ruchu pieszego, jazdy na 

rowerze i transportu publicznego). 

Promieniowanie elektromagnetyczne Utrzymanie 

dotychczasowego stanu 

braku zagrożeń 

ponadnormatywnym 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Edukacja społeczeństwa z zakresu 

oddziaływania i szkodliwości PEM. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Zasoby wodne i gospodarka wodna Prowadzenie 

zrównoważonego 

gospodarowania wodami 

umożliwiającego 

osiągniecie i utrzymanie 

dobrego stanu wód 

Prowadzenie ewidencji i kontrola 

zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

2020-2021 

bez kosztowo Gmina Smyków 

Budowa, przebudowa, remont lub 

modernizacja sieci wodociągowej. 

2020-2021 
0,00 Gmina Smyków 

Remont, modernizacja, przebudowa, 

rozbudowa ujęć wody i stacji uzdatniana 

wody. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 

urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i 

zagospodarowywania osadów ściekowych 

oraz odprowadzenia oczyszczonych 

ścieków 

2020-2021 

1 715 031,83 Gmina Smyków 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

2020-2021 
0,00 Gmina Smyków 

Gleby Ochrona gleb przed 

negatywnym 

oddziaływaniem 

antropogenicznym, erozja 

oraz niekorzystnymi 

zmianami klimatu 

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 

gleb 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Gospodarka odpadami Gospodarowanie 

odpadami zgodnie z 

hierarchią postepowania z 

odpadami, uwzględniając 

zrównoważony rozwój 

Osiągnięcie 30% wagowo poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło w 2018 roku, a 

do roku 2020 – 50% wagowo. 

2020-2021 

1 385 798,69 

 
Gmina Smyków 
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Ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania do nie 

więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. 

2020-2021 

Gmina Smyków 

Kontynuacja zadań związanych z 

zapobieganiem powstawaniu dzikich 

wysypisk i likwidacją istniejących. 

2020-2021 

4 374,03 Gmina Smyków 

Realizacja pozostałych zadań w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, 

według harmonogramu zawartego w 

aktualnym planie gospodarki odpadami 

województwa świętokrzyskiego. 

2020-2021 

11 825,06 Gmina Smyków 

Kontynuacja edukacji w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych. 

2020-2021 

bez kosztowo Gmina Smyków 

Prowadzenie działań informacyjnych i 

edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

2020-2021 

6 167,79 Gmina Smyków 

Zasoby przyrodnicze Ochrona różnorodności 

biologicznej, 

krajobrazowej i 

geologicznej gminy 

Smyków 

Zachowanie i odtwarzanie właściwego 

stanu siedlisk, cennych gatunków, 

elementów przyrody nieożywionej oraz 

krajobrazu na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu. 

2020-2021 

bez kosztowo Gmina Smyków 

Eliminacja gatunków inwazyjnych 

 

2020-2021 
0,00 Gmina Smyków 

Zintensyfikowanie pozyskania środków 

finansowych na ochronę różnorodności 

biologicznej i krajobrazu. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz 

infrastruktury służącej edukacji 

ekologicznej 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CC2D6367-DC48-4CF5-BCE7-0FD8452A8BBA. Podpisany Strona 15



16 
 

 

 

 Uwzględnianie w planach urządzenia lasu 

działań związanych z przebudową 

drzewostanów monokulturowych lub 

niezgodnych z siedliskiem, a także 

mających na celu zwiększanie 

różnorodności biologicznej w lasach. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 

Poważne awarie przemysłowe Zmniejszenie zagrożenia 

oraz minimalizacji 

skutków w przypadku 

wystąpienia awarii 

Prowadzenie szkoleń i instruktażu z 

zakresu sposobu zachowania się w 

przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

2020-2021 

0,00 Gmina Smyków 
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3.2. Zestawienie zrealizowanych zadań monitorowanych 

 

Tabela 3. Przedstawia zestawienie zrealizowanych zadań monitorowanych. Ogółem możliwe 

do ustalenia koszty realizacji zadań monitorowanych wyniosły w latach 2020 – 2021  - 

208 257,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Kierunki: Nakłady [zł] 

Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, utwardzenie 

dróg i poboczy 

208 257,00 

Razem 208 257,00 

 

Wskazaną kwotę poniesiono na realizację zadania wymienionego w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym jako działanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 

komunikacyjnych”. W ramach tego działania wykonano: 

 Rozbudowę drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymałków – Gliniany Las – Smyków 

ETAP III.  Realizacja projektu przyniosła efekty w postaci przebudowy drogi na 

odcinku 0,660 km w miejscowości Smyków wraz z poszerzeniem jezdni oraz budową 

chodnika. Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, koszt 

całkowity zadania 1 041 285,65 zł  przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Smyków                    

w wysokości – 208 257,00 zł 
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3.3.  Wskaźniki realizacji programu 

Tabela 4 przedstawia planowane i osiągnięte na koniec 2021r. wskaźniki realizacji celów programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków 

Wskaźniki realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Smyków 

 

 

Obszar interwencji Nazwa wskaźnika Podmiot 

odpowiedzialny 

Wartość wskaźnika 

Bazowa (2015) 

 

osiągnięta (2021) Docelowa  

Powietrze 

atmosferyczne 

Liczba wymienionych kotłów [szt] Gmina Smyków 0 

 

0 powyżej 1 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji[szt.] Gmina Smyków 0 

 

0 powyżej 1 

Liczba instalacji OŹE [szt.] 

 

Gmina Smyków 0 

 

0 powyżej 1 

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych 

[szt.] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Długość zmodernizowanych ciągów 

komunikacyjnych [km] 

Gmina Smyków 0 2,7 powyżej 1 

Długość zmodernizowanych ciagów 

komunikacyjnych [km] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 2 powyżej 1 

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych 

{szt] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Liczba instalacji OŹE[szt] Inwestor prywatny 0 

 

0 powyżej 1 

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Klimat akustyczny Długość zmodernizowanych ciagów 

komunikacyjnych [km] 

Gmina Smyków, 

GDDKiA 

0 2,7 powyżej 1 

 Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CC2D6367-DC48-4CF5-BCE7-0FD8452A8BBA. Podpisany Strona 18



19 
 

Zasoby wodne i 

gospodarka wodna 

Liczba zaewidencjonowanych zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Gmina Smyków 612 zbiorników 

bezodpływowych, 

415 oczyszczalni 

ścieków 

546 

162 

mniej niż 613 zbiorników 

bezodpływowych, więcej 

niż 415 oczyszczalni 

ścieków 

 Długość sieci wodociągowej [m] Gmina Smyków 67 68,83 powyżej 67 

 

 Liczba stacji uzdatniania wody Gmina Smyków 1 2 2 

 

 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków Gmina Smyków 1049 1784 

 

powyżej 1049 

 Długość sieci kanalizacyjnej[m] Gmina Smyków 24,1 27,12 powyżej 24,1 

 

 Liczba nowopowstałych przydomowych 

oczyszczalni ścieków[szt] 

Gmina Smyków 145 162 powyżej 145 

 Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 1 0 powyżej 1 

Gleby Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 0 powyżej 1 

Gospodarka 

odpadami 

Udział procentowy odpadów poddanych 

recyklingowi [%] 

Gmina Smyków 33,93 2020: 57,52 2018:30% 

2020:50% 

 Udział procentowy odpadów ulegających 

biodegradacji [%] 

Gmina Smyków 7,34 6,52 mniej niż 35% 

 Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk 

śmieci[szt] 

Gmina Smyków 0 1 1 

 Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 2 powyżej 1 

 Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych 

[szt] 

Gmina Smyków 0 2 powyżej 1 

Zasoby przyrodnicze Liczba obszarów prawnie chronionych [szt] Gmina Smyków 3 

 

4 powyżej 3 

 Liczba działań podejmowanych w zakresie 

eliminacji gatunków inwazyjnych 

Gmina Smyków 1 0 powyżej 1 

 Liczba wspartych elementów infrastruktury edukacji 

ekologicznej [szt] 

Gmina Smyków 0 0 1 i więcej 

 Powierzchnia zinwentaryzowanych obszarów[ha] Samorząd Województwa 0 

 

0 1 i więcej 

Poważne awarie Liczba przeprowadzonych szkoleń Gmina Smyków, OSP 0 

 

0 powyżej 1 
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4. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. Łącznie na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska w latach 2020 – 

2021 Gmina Smyków wydatkowała 3 451 243,37  zł. 

2. Większość zadań za których realizację jest odpowiedzialna Gmina Smyków, są 

realizowane zgodnie z planem. 

3.  Największe nakłady poniesiono na realizację zadań z kierunku interwencji osiągniecia 

dobrego stanu jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych. 

4.  Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 

uwzględniając zrównoważony rozwój to drugi pod względem nakładów kierunek 

interwencji w celu osiągniecia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

5. Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań własnych POŚ: 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz 

odprowadzenia oczyszczonych ścieków – 1szt. 

 Przebudowa dróg gminnych – 2,04.km; 

 Utwardzenie poboczy – 2,04 km; 

 Usunięcie 86,18 Mg odpadów azbestowych; 

 Udział procentowy odpadów poddanych recyklingowi [%] – 57,52 

 Udział procentowy odpadów ulegających biodegradacji [%] – 6,52 

 

6. Możliwe do ustalenia koszty realizacji zadań monitorowanych wyniosły w latach 2020 

– 2021 - 208 257,00 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania z kierunku 

interwencji „Powietrze atmosferyczne” pn. Rozbudowie drogi powiatowej Nr 0469T 

relacji Grzymałków – Gliniany Las – Smyków ETAP III. 

 Realizacja tego projektu przyniosła efekty w postaci przebudowy drogi na odcinku 

0,660 km w miejscowości Smyków wraz z poszerzeniem jezdni oraz budową chodnika. 

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, przy 

dofinansowaniu z budżetu Gminy Smyków. 

 

7.  Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań monitorowanych POŚ: 

 budowa chodnika o długości 0,660 km, 

 rozbudowa dróg powiatowych – 0,660 km, 

 

8. Według stanu na koniec 2021r. nie zostały osiągnięte następujące wskaźniki: 

 Liczba wymienionych kotłów – niewystarczające środki finansowe, 

 Liczba obiektów poddanych termomodernizacji[szt.] - niewystarczające 

środki finansowe, 

 Liczba instalacji OŹE [szt.] - niewystarczające środki finansowe, 

 Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych – brak 

zainteresowania społeczeństwa nt. budownictwa energooszczędnego                   

i inwestycji w zakresie budownictwa pasywnego, 

 Długość zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych                                              

– niewystarczające środki na budowę ścieżek rowerowych, 
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 Liczba działań podejmowanych w zakresie eliminacji gatunków 

inwazyjnych – brak zgłoszeń o podjęcie działań w zakresie likwidacji 

gatunków inwazyjnych na terenie Gminy Smyków, 

 Liczba wspartych elementów infrastruktury edukacji ekologicznej - 

niewystarczające środki finansowe, 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń – niewystarczające środki finansowe, 

brak zainteresowania społeczeństwa nt. zakresu i sposobu zachowania 

się w przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

 

9. Pozostałe wskaźniki realizacji POŚ wg. stanu na koniec 2021r. zostały osiągnięte. 

 

5. PODSUMOWANIE 

Opracowany „Program Ochrony Środowiska Gminy Smyków na lata 2018-2021                                  

z perspektywą do roku 2025” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w Gminie. 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. 

 Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów 

środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. W niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione zadania, które były 

zrealizowane w ramach przyjętego Programu na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku. 

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających 

świadomość ekologiczną mieszkańców. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony 

Środowiska Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku, wymaga dużych 

nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. Znaczna część planowanych inwestycji została wykonana. Realizacja części 

zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. 

Niektóre zadania są w trakcie realizacji np. budowa kanalizacji sanitarnej, natomiast niektóre, 

mimo, iż nie zostały zapisane  w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości 

zostały wykonane. Należy zauważyć, iż większość zadań inwestycyjnych była realizowana 

przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę. 

 

 

 

Opracowała: Beata Jarzyńska – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18  ust. 2  ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( t.j.  
Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.)  organ wykonawczy województwa, powiatu                            
i gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 
radzie powiatu lub radzie gminy.  
Sprawozdanie dotyczy realizacji Programu ochrony środowiska w latach 2020 – 2021 przyjętego 
Uchwałą Nr 205/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021  
z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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