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1. Wstęp 

 

Strategia tematyczna Unii Europejskiej na rzecz środowiska miejskiego, a także inne polityki, 

strategie oraz inicjatywy podkreślają rolę samorządów lokalnych w aktywnym przeciwdziałaniu 

globalnym zmianom klimatu. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów 

programów Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

Poprzez gospodarkę niskoemisyjną rozumie się system o zintegrowanym rozwoju, bazujący  

i wykorzystujący wszystkie dostępne działania i technologie niskoemisyjne. Podstawą tej gospodarki 

są innowacyjne rozwiązania energetyczne o charakterze zrównoważonym, czyli mające na celu 

maksymalizację efektywności stosowanych rozwiązań przy ograniczaniu zużycia nakładów 

energetycznych i materiałowych a wszystko z poszanowaniem zasobów naturalnych i ich racjonalnym 

wykorzystaniem. Gospodarka niskoemisyjna wynika bezpośrednio z przyjętych 16 sierpnia 2011 roku 

przez Radę Ministrów Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,  

w których określono cele szczegółowe zmierzające do osiągnięciu wskazanego celu głównego czyli 

transformacji polskiej gospodarki na niskoemisyjną. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim 

działania umożliwiające transformacje wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Cele PGN przyczyniają się do realizacji działań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego 

do roku 2020. 
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2. Streszczenie 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Iłża” (zwany dalej również PGN) obejmuje obszar 

gminy Iłża, które położone jest w powiecie radomskim w województwie mazowieckim. Na obszarze 

występują cieki wodne w postaci: Rzeki Iłżanki. Tereny leśne występują na obrzeżach praktycznie 

całej Gminy. 

Zaproponowane w dokumencie działania tj. działania niskoemisyjne, efektywne wykorzystanie 

zasobów, poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, działania wpływające na zmiany 

postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, działania nie-inwestycyjne, ale także poprawa 

warunków wodnych i gospodarki wodnej a także poprawa komunikacji na terenie gminy w dużej 

mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska. Poprawa jakości powietrza będzie możliwa 

poprzez realizację działań na terenie gminy. Zastosowanie termomodernizacji budynków pozwoli na 

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a co za tym idzie zracjonalizuje zużycie energii. Instalacja 

nowocześniejszych źródeł ogrzewania pozwoli natomiast na zmniejszenie zużycia paliw.  

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem oceniono wpływ na środowisko 

przyrodnicze poszczególnych celów strategicznych PGN. Realizacja celów strategicznych  

w większości będzie miała korzystny wpływ na środowisko. Działania te będą bezpośrednio wpływać 

na ograniczenie emisji i redukcję uciążliwości dla środowiska. W planie określono również cele 

mogące mieć negatywny wpływ na środowisko ale tylko w zakresie realizacji tych inwestycji a nie w 

trakcie eksploatacji.  

Na terenie nie znajdują się obszary Natura 2000 w postaci Torfowiska Pakosław PLH 140015– 

usytuowane jest przy północno- wschodniej granicy. Powierzchnia torfowisk wynosi ok. 530 ha  

z czego 203,7 ha zostało uznane za użytek ekologiczny. Na terenie Gminy występują również inne 

obszary, objęte ochroną przyrody, w postaci fragmentu Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża 

Makowiec, użytków ekologicznych :Użytek 134 – Pakosław, Użytek 135, 9 pomników przyrody, Dwa 

rezerwaty: rezerwat „Piotrowe Pole”, rezerwat „Dąbrowa Polańska”. 

Realizacja PGN może pośrednio przyczynić się do poprawy jakości środowiska na tych obszarach.  

Realizacja zadań określonych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” ma za zadanie 

doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. Realizacja działań opisanych w 

analizowanym dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających bądź 

ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Dlatego należy 

monitorować proces realizacji PGN oraz prowadzić działania edukacyjno informacyjne dla 

społeczeństwa. 

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie 

przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto 
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prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak 

 i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. 

3. Podstawa prawna opracowania dokumentu 

 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” (zwany też dalej Planem) wykonana została na podstawie umowy nr 

RGN.2600.39.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Iłża z siedzibą w Iłży ul. Rynek 11, 

reprezentowaną przez Andrzeja Moskwę - Burmistrza Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - 

Elżbiety Łodej a  firmą „GRENN WOOD” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 2 lok. 

59,  reprezentowaną przez Pana Marka Kownackiego – Prezesa Spółki. 

Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” są zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 

Wprowadza ona zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 

z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157);  W świetle 

zapisów Artykułu 51 organ opracowujący projekty dokumentów wymienionych w art. 46 lub 47  

(a więc m.in. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rybołówstwa, turystyki  

i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko) sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko: 

 

1) zawiera: 

 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 

2) określa, analizuje i ocenia: 

 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zasoby naturalne, 

– zabytki, 
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– dobra materialne; 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

 

3) przedstawia: 

 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 a także integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki bądź też luk we współczesnej wiedzy. 

 

Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. dokonują transpozycji do prawodawstwa polskiego 

postanowień następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

 

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 

 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 

90/313/EWG, 

 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE, 
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- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). 

 

4. Metodologia sporządzenia prognozy 

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” oceniono komplementarność „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Iłża” z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, 

wojewódzkimi), aby stwierdzić czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy zapewniające 

ochronę środowiska z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju- sprawdzono powiązania PGN 

z dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. 

Następnie poddano analizie potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” oraz przewidywane oddziaływanie na środowisko 

w wyniku realizacji zapisów dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

zbadano wpływ oddziaływań zaproponowanych w „Planie” na poniższe komponenty środowiska: 

różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz , 

zasoby naturalne, zabytki i dobra i obszary chronione. Oceniono je pod względem tego czy wpływ jest 

pozytywny czy negatywny. Wiele działań nie wykazywało żadnego wpływu na powyższe 

komponenty. Następnie dla każdego kierunku działań określono przewidywane oddziaływania na 

środowisko: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko 

 i długoterminowe. Nie określano oddziaływań średnioterminowych z racji takich samych 

oddziaływań krótko- i długoterminowych. Opisano także oddziaływania chwilowe oraz ciągłe.  

Ponadto w ramach oceny zaproponowano również rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji PGN oraz zidentyfikowano ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” wraz z działaniami zaradczymi.  

Przedstawiona Prognoza nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko tych 

planowanych działań inwestycyjnych, które zgodnie z przepisami prawa zobligowane są do 

przeprowadzenia takiej oceny.  
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5. Zakres ocenianego dokumentu 

4.1. Wstęp 

Przystąpienie do opracowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

związane jest z przyjęciem przez Radę Miasta w Iłży Uchwały nr X/67/15z dnia 16lipca 2015r.   

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki 

niskoemisyjnej w Gminie Iłża. Dokument finansowany jest współfinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

4.2. Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

 

Projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” został opracowany  

w grudniu 2015 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa i wytycznymi. Celem 

dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku  

z ograniczaniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Iłża  

i dokumentami strategicznymi. Opracowanie zawierać będzie wyniki inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych a także przyjęte do realizacji działania i ich analizę. Plan ten musi być weryfikowany            

i uaktualniany w oparciu o monitoring jego realizacji i następujące zmiany. Monitoring będzie 

przeprowadzany co roku. Jednakże ustalone założenia główne, dotyczące przede wszystkim sposobu 

realizacji planu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza i kontroli efektów 

wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe dla całego planu. 

4.2.1 Cele projektowanego dokumentu 

Celem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” jest przedstawienie zakresu 

proponowanych działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej 

oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłów i benzo(a)pirenu. Celem 

dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz analiza 

działań przyjętych do realizacji. Do celów szczegółowych należą: 

 

• Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

• Inwestycje w technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

• Rozwój usług na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

• Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, głównie w przemyśle, 

transporcie, sektorze bytowym- komunalnym. 

• Modernizacja oświetlenia. 
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• Poprawa stanu technicznego dróg. 

• Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy. 

• Przystosowanie transportu gminnego. 

• Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę 

ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. 

4.2.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

1. Wstęp  

2. Streszczenie  

3. Uwarunkowania prawne  

3.1. Podstawa prawna opracowania dokumentu.  

3.2. Źródła prawa i dokumenty strategiczne  

3.2.1. Na poziomie międzynarodowym  

3.2.2. Na poziomie krajowym  

3.2.3. Na poziomie regionalnym  

3.2.4. Na poziomie lokalnym  

4. Ogólna strategia – Cele strategiczne i szczegółowe  

5. Ocena stanu aktualnego  

5.1.  Opis obszaru objętego zakresem PGN  

5.2. Uwarunkowania przyrodnicze.  

5.2.1. Klimat 

5.2.2. Powietrze  

5.2.3.  Gleby i grunty  

5.2.4. Obszary objęte programem ochrony przyrody  

5.2.5. Zasoby wodne  

5.3 Uwarunkowania społeczno – gospodarcze.  

5.3.1. Gospodarka odpadami  

5.2.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna  

5.3.3. Mieszkalnictwo i działalność gospodarcza  

5.3.4. Transport i sieć drogowa  

5.3.5. Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

6. Identyfikacja obszarów problemowych  

7. Aspekty organizacyjne i finansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

7.1. Źródła finansowania inwestycji na poziomie międzynarodowym  
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7.2. Źródła finansowania inwestycji na poziomie krajowym  

7.3. Źródła finansowania inwestycji na poziomie wojewódzkim  

7.4. Źródła finansowania inwestycji na poziomie lokalnym  

7.5. Środki finansowe na monitoring i ocenę  

8. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla  

8.1. Metodologia inwentaryzacji  

8.1.1 Rok bazowy  

8.1.2. Metody szacowania emisji  

8.1.3. Źródła danych  

8.1.4. Pozyskanie danych  

8.1.5. Wskaźniki emisji CO2  

8.1.6. Metodologia obliczeń  

8.2. Wyniki inwentaryzacji  

8.2.1. Budynki komunalne (zarządzane przez władze miasta)  

8.2.2. Oświetlenie publiczne  

8.2.3. Budynki mieszkalne  

8.2.4. Obiekty użytkowo - usługowe  

8.2.5. Przemysł  

8.2.6. Transport  

8.2.7. Lokalne wytwarzanie ciepła  

8.2.8. Podsumowanie  

10. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem  

9.1. Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania  

9.2. Krótko/średnioterminowe działania/zadania  
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4.3. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi 

4.3.1. Dokumenty krajowe 

 

• Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

Przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki w wersji projektu do konsultacji społecznych 4.08.2015). 

Istotą Projektu NPRGN jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki  

w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów  

szczegółowych programu jest poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym 

odpadami co pokrywa się z wdrażaniem niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, głównie  

w przemyśle, transporcie, sektorze bytowym- komunalnym i racjonalizacją gospodarowania 

odpadami. Sam NPRGN ma na celu promowanie zrównoważonej konsumpcji co ma odbicie w 

organizacji akcji społecznych. 

 

• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku                  

 

 Zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na 

paliwa i energię oraz program działań do 2020 roku. W opracowaniu jest dokument „Polityka 

Energetyczna Państwa do 2050 roku” . Dotychczasowy dokument określa 6 podstawowych kierunków 

rozwoju polskiej energetyki wśród których jest między innymi  poprawa efektywności energetycznej.  

Ponadto dokument przewiduje wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz dywersyfikację 

struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej - oparcie na 

zasobach własnych (głównie węgiel kamienny i brunatny) co ma zapewnić uniezależnienie produkcji 

energii elektrycznej od surowców sprowadzanych. Ponadto kontynuowane będą działania związane ze 

zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. Kolejnym 

kierunkiem rozwoju jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw - 

technologie pozwalające na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z krajowych surowców. 

Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku zakłada także rozwój konkurencyjnych rynków energii 

oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Natomiast głównymi celami polityki energetycznej w obszarze ograniczenia oddziaływania 

energetyki na środowisko: 

- Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego, 

- Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

- Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.   
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Jednymi z działań prowadzących do osiągnięcia tych celów jest wykorzystanie m.in. funduszy 

europejskich. 

 

• Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014. 

 

Dokument został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej 

sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także na 

podstawie obowiązku nałożonego na Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). 

Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej 

określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych 

sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie 

efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii 

pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. 

W ramach poprawy efektywności energetycznej budynków podjęto działania polegające m.in. na 

zaostrzeniu przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań minimalnych dotyczących 

oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej wraz ze ścieżką dojścia do poziomu jaki powinien 

być spełniony w 2021 r., zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE                   

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, kiedy to nowo wznoszone budynki powinny być 

tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii 

 

• „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”  

 

Przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001r. Zakłada ona wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze 

zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi 

przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji 

zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne. 

 

• Polityka Klimatyczna Polski Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 

2020   

 

Przyjęta przez Radę Ministrów 4 listopada 2003 r. Zawiera ona strategie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa m.in. cele i priorytety polityki 

klimatycznej Polski. Jednymi z priorytetowych kierunków działań średnio- i długookresowych 

określonych w prognozie są: promocja i rozwój oraz wzrost wykorzystywania nowych i odnawialnych 
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źródeł energii, technologii pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii 

przyjaznych środowiskowo oraz rozpoznania i usuwania barier w ich stosowaniu oraz szerokie 

wprowadzanie najlepszych dostępnych technik z zakresu efektywności energetycznej i użytkowania 

odnawialnych źródeł energii; 

4.3.2. Dokumenty regionalne 

 

• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 

W zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku przyjęto nowe 

podejście do polityki rozwoju regionu. Układ jej celów ma charakter hierarchiczno-horyzontalny. 

W dokumencie przedstawiono wizję, określono cel nadrzędny (główny), któremu podporządkowano 

cele strategiczne spójne z długookresowymi priorytetami rozwoju regionalnego. Strategia 

uwzględnia także wymiar terytorialny – odrębne działania zostały określone dla miast, w tym 

Warszawy z Obszarem Metropolitalnym Warszawy (OMW), inne dla obszarów wiejskich. 

Politykę rozwoju, wyrażoną w Strategii, skoncentrowano przede wszystkim wokół działań 

zorientowanych na strategiczne dziedziny, decydujące o konkurencyjności województwa 

mazowieckiego. Choć Strategia jest pomyślana dla perspektywy długookresowej do 2030 roku, 

umożliwiającej szersze i perspektywiczne spojrzenie na rozwój, działania przyporządkowane 

poszczególnym celom dotyczą okresu programowania 2014-2020. Określone działania będą służyły 

pobudzaniu aktywności gospodarczej i wspieraniu konkurencyjności we wszystkich subregionach. 

Będą także sprzyjały włączeniu społecznemu oraz racjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią                  

i środowiskiem. Zakłada się jak najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału jednostek naukowo-

badawczych w Warszawie i w regionie do rozwoju przemysłu wysokiej technologii, w szczególności 

w branży fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kosmicznych 

z ukierunkowaniem na eksport. Zakłada się również wykorzystanie rozwiniętego rolnictwa do 

stymulowania rozwoju obszarów wiejskich przez zwiększanie znaczenia produkcji i przemysłu oraz 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Sukces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez 

wykorzystania kapitału ludzkiego w tworzeniu nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego                       

i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić będzie podstawę innowacyjnej gospodarki. 

 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

(RPO WM 2014-2020) 

 

RPO WM 2014-2020, którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój 

zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku 
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pracy, stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. 

Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada 

na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego  

i gospodarczego w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.Istotnymi z punktu 

widzenia tworzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej są następujące osie priorytetowe oraz działania: 

 

 

� Oś IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną  

 

Celem osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach działań będzie można ubiegać 

się o wsparcie na inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z budową oraz modernizacją sieci dystrybucyjnych. 

Zakres wsparcia obejmuje również projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych W ramach Osi wspierane będą 

także inwestycje z zakresu rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz 

ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła. 

 

� Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku  

 

W zakresie gospodarki wodnej, podjęte zostaną wszelkie działania związane z poprawą 

systemu zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie województwa mazowieckiego. 

W ramach gospodarki odpadami interwencja polegać będzie na poprawie efektywności 

systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie województwa 

mazowieckiego. Ponadto, stwierdzono niewystarczające zaawansowanie techniczne                       

i technologiczne regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, których moce 

przerobowe nie wystarczą do właściwego zagospodarowania całego strumienia odpadów 

komunalnych. Wsparcie w ramach kultury przyczyni się do zmiany jakościowej w odbiorze 

kultury, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych                        

i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. 

Zasadniczym zadaniem w ramach obszaru przyrody jest wzmocnienie ochrony różnorodności 

biologicznej.  

 

 

 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014  

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. 
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Istotnymi z punktu widzenia tworzonego Planu gospodarki niskoemisyjnej są następujące cele: 

 

I. OBSZAR PRIORYTETOWY I - Poprawa jakości środowiska 

 

� Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 

dla ozonu do 2020 r. 

� Poprawa jakości wód 

� Racjonalna gospodarka odpadami 

� Ochrona powierzchni ziemi 

� Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

II. OBSZAR PRIORYTETOWY II – Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

 

� Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

� Efektywne wykorzystanie energii 

� Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

 

V. OBSZAR PRIORYTETOWY V - Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

 

� Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza 

� Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska 

 

• Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 

przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. 

 

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których 

realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji 

w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn 

ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem 

polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane 

z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się w realizację celów 

makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie 

uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.  

 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Dla Mazowsza na lata 2012 – 2017                                 

z uwzględnieniem lat 2018 – 2023. 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 

2018 – 2023 obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki 

odpadami w województwie w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne                 

i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej 

infrastruktury. Opracowując Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-

2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 kierowano się przepisami obowiązujących aktów prawnych, 

dokumentów planistycznych wyższego rzędu oraz dokumentów strategicznych dla województwa 

mazowieckiego. 

 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 roku (wraz z 

wieloletnim planem inwestycyjnym i prognozą budżetu na lata 2008 - 2015). 

 

Strategia Rozwoju pozwala bardziej efektywnie gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, 

przewidywać problemy, które mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości, by odpowiednio wcześnie 

zacząć im przeciwdziałać. Umożliwia ona uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie 

planowanych działań realizacyjnych. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie 

powiązanych ze sobą logicznie i niewpisujących się w ciąg przyczynowo skutkowy. Strategia rozwoju 

pokazuje, że planowanego realizacji zadania (projekty) są konsekwencją strategicznego myślenia               

o rozwoju Powiatu Radomskiego. Jest to bardzo ważna przesłanka i uzasadnienie przy ubieganiu się              

o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki pomocowe Unii Europejskiej.  

 

4.3.3. Dokumenty lokalne 

 

• Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Iłża 

 

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego jest podstawowym narzędziem wyznaczającym cele            

i kierunki działań ważne dla zrównoważonego rozwoju danego obszaru. Mając na uwadze potrzebę 

powiązania celów i priorytetów strategii rozwoju miasta z celami wojewódzkiej polityki rozwoju w 

tym Regionalnych Programów Strategicznych a także dostosowaniem jej zapisów do kolejnej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 - 2020, podjęto prace nad aktualizacją Strategii 

Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Iłża, której podstawę stanowi diagnoza sytuacji 

społeczno - gospodarczej, będącej przedmiotem opracowania. Głównym celem diagnozy jest 

przedstawienie aktualnej sytuacji miasta Gminy Iłża, jej zmian w ostatnich latach oraz wskazanie 

pozycji miasta na tle innych ośrodków aktywności lokalnej województwa mazowieckiego stanowią 

podstawę dalszej analizy strategicznej, w tym określenia celów, priorytetów i kierunków rozwoju 
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miasta w kolejnych latach, stanowiąc tym samym podstawę ubiegania się o środki na przeprowadzenie 

konkretnych przedsięwzięć je realizujących. 

 

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 

2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. 

 

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Iłża stanowi drugą edycję 

dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Iłża i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004r. 

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu 

gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych 

samorządu w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Miasta Iłży. 

 

Celem planu jest ustalenie warunków dla zrównoważonego rozwoju, polegających na przekształceniu 

terenów niezainwestowanych w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych obszarów produkcyjnych 

przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści, wynikających z proponowanych 

działań i przekształceń przestrzennych, oraz na uporządkowaniu terenów już zainwestowanych,                

a także stworzenie warunków dla ochrony środowiska. 
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5.Ocena stanu aktualnego 

5.1.Położenie geograficzne 

Gmina Iłża jest usytuowana w południowej części województwa mazowieckiego, które zajmuje 

obszar 35 558 km2 , co stanowi 11,37 % powierzchni kraju.   

Województwo podzielone jest administracyjnie  na 37  powiatów oraz 5 miast  na prawach powiatu tj.  

Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa. W obrębie województwa funkcjonują 314 gminy  – 35 

miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich. Stolicą województwa mazowieckiego jest 

Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1. Podział administracyjny województwa mazowieckiego. 

 

 

Miejsko – wiejska Gmina Iłża administracyjnie przynależy do powiatu radomskiego. Poza Iłżą, 

powiat radomski tworzą gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, 

Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, miejsko – wiejskie: Skaryszew, oraz miejska: Pionki.  

Obszar powiatu zajmuje powierzchnię 1530  km2 przez co jest on jednym z większych powiatów w 

województwie. Siedzibą powiatu jest miasto Radom. 
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Rys 2. Gmina Iłża na tle powiatu radomskiego. 

Źródło: http://www.kupsprzedaj.pl/mapa/mazowieckie-radomski 

 

Gmina Iłża położona jest w południowej części powiatu radomskiego. Zajmuje obszar 

o powierzchni 256 km2 ( w tym 17 km2. miasto Iłża).  Iłża na tle powiatu radomskiego jest obszarowo 

największa (co przedstawia rysunek 3) . 

 

 
 

Rys 3. Powierzchnia gmin na tle powiatu radomskiego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014 
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W skład gminy wchodzi: miasto Iłża, położone w jej centralnej części, 31 sołectw i 4 miejscowości 

nieposiadające statusu sołectwa. W gminie dominują grunty orne oraz lasy otaczające ja prawie 

 z każdej strony.  Zabudowa rozproszona przeważa w części centralnej (miasto Iłża) oraz miejscami na 

północ i południe od aglomeracji. Gminę Iłża zamieszkuje 15252 mieszkańców (7767 kobiet i 7485 

mężczyzn).  Na 1 km2 powierzchni przypada 59 osób (stan na koniec 2014 r.). 
 

 

Gmina Iłża położona jest na obszarze dzielnicy radomskiej, charakteryzującej się wyższymi 

temperaturami  niż tereny położone na północy i wschodzie. Średnia temperatura w ciągu roku wynosi 

7,2 °C, amplituda natomiast 22 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą + 18 

°C, a najchłodniejszym styczeń ze średnią temperaturą – 4 °C. Okres wegetacji na obszarze Gminy 

trwa średnio 220 dni. Roczne opady atmosferyczne wynoszą średnio 590 mm, z czego około 64 % 

przypada na okres wegetacyjny. Najmniej opadów występuje w lutym i marcu, najwięcej w lipcu. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się średni przez 62 dni w roku. Na terenie gminy dominują wiatry 

zachodnie, zazwyczaj o niewielkich prędkościach i porywistości. 

5.3. Powietrze 

 
Gmina Iłża, położona w powiecie radomskim zgodnie z podziałem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Warszawie przynależy do strefy mazowieckiej kod PL1404.  

Na terenie gminy Iłża nie ma punktów pomiarowych dla zanieczyszczeń powietrza. Stanowisko 

pomiarowe zlokalizowane najbliżej obszaru Iłży znajduje się w Radomiu. Radom stanowi jednak 

odrębną strefę powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim. Mimo to poszczególne 

zanieczyszczenia klasyfikują się do tych samych klas wynikowych.   

  Na podstawie zebranych danych opracowano wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń  

w każdej strefie, uzyskane dla  roku  2014. W ocenie uwzględniono kryteria, ustanowione w celu 

ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. 

 

Wszystkie substancje, podlegające ocenie, przypisano do jednej z klas: 

 

- klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

- klasa B - stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz 

nie przekraczają poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

- klasa C - stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub 

docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony, 

- klasa D1 - stężenia ozonu w powietrzu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 
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- klasa D2 - stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

 

Kryteria ustanowione w ocenie: 

- ze względu na ochronę zdrowia ludzi wyszczególniono substancje: benzen, dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10, pył PM2.5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen 

 i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10. 

- ze względu na ochronę roślin wyszczególniono substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

ozon. 

 

Poniżej zamieszczono zestawienie poszczególnych substancji z podziałem na klasy oraz kryteria 

ustanowione w ocenie: 

 

Tabela 1. Wynikowe klasy dla gminy Iłża dla poszczególnych zanieczyszczeń   
z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia ludzi. 
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Nazwa zanieczyszczenia Symbol Klasa wynikowa dla danego zanieczyszczenia 

Pył zawieszony PM10 C 

Pył zawieszony PM2,5 C 

Dwutlenek siarki SO2 A 

Dwutlenek azotu NO2 A 

Tlenek węgla CO A 

Benzen C6H6 A 

Ozon O3 A, D2 

Ołów Pb A 

Kadm Cd A 

Nikiel Ni A 

Arsen As A 

Benzo(a)piren BaP C 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w Województwie 

Mazowieckim za rok 2014.” WIOŚ Warszawa 2015 r.  
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Tabela 2 Wynikowe klasy dla Gminy Iłża dla poszczególnych zanieczyszczeń 

z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. 
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Nazwa 

zanieczyszczenia 
Symbol 

Klasa wynikowa dla danego 

zanieczyszczenia 

Dwutlenek siarki SO2 A 

Dwutlenek azotu NO2 A 

Ozon O3 A/D2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w Województwie 

Mazowieckim za rok 2014.” WIOŚ Warszawa 2015 r.  

5.4. Zasoby kopalin 

Zasoby kopalin, występujące na terenie województwa mazowieckiego to głównie czwartorzędowe 

utwory okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe pokłady ilaste. Wynika to                                   

z czwartorzędowych form działalności lodowców oraz akumulacyjnej działalności rzecznej                  

i procesów eolicznych.  

Na terenie gminy Iłża eksploatacja kopalin na skalę przemysłową prowadzona jest jedynie przez 

firmę P.H.U.„CAREX” w kopalni „Iłża-1", gdzie eksploatuje się wapienie. W centralnej części gminy 

znajduje się udokumentowane złoże jurajskich wapieni i margli „Iłża Krzyżanowice"  

z przeznaczeniem dla przemysłu cementowego. Kopalina nie jest eksploatowana, a zasoby mogą mieć 

znaczenie perspektywiczne. Udokumentowane złoża fosforytów „Iłża - Łączany" , „Iłża - 

Walentynów", „Iłża - Krzyżanowice", „Iłża - Chwałowice", wymagają dokładniejszego rozpoznania. 

Udokumentowane złoże piasków budowlanych „Walentynów" nie jest dotychczas eksploatowane. 

5.5. Gleby i grunty 

 

Gmina Iłża jest położona w obszarze występowania gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, 

(pH od 4,5 do pH 5,5). Około 58 % gleb w gminie stanowią gleby bardzo kwaśne i kwaśne (w 

subregionie radomskim 75 %). Niskie pH gleby wpływa negatywnie na proces przyswajania 

związków fosforowych, magnezu, a także powoduje nadmierną rozpuszczalność metali ciężkich oraz 

glinu. W efekcie zakwaszenie przyczynia się do zmniejszenia plonów oraz sprzyja przyswajaniu 

metali ciężkich przez rośliny ze względu na ich rozdrobniony charakter. Takie warunki glebowe 

wymuszają większe nakłady na zabiegi agrotechniczne gleb. Na terenie gminy Iłża występuje duże 

zróżnicowanie klas bonitacyjnych gleb. Największą powierzchnię zajmują grunty orne klasy V, 
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następnie grunty orne klasy IIIb i IVa. Pozostałe klasy występujące na terenie gminy to - IIIa, IVb, VI, 

II, VIz. Grunty orne klasy I nie występują. Wśród użytków zielonych przeważają grunty klasy IV i V. 

Pod kątem użytkowania gruntów w Gminie, dominują użytki rolne oraz obszary leśne.  Na 

obszarze gminy występują duże powierzchnie lasów w tym tereny objęte ochroną przyrody. 

Zagrożenia dla różnorodności biologicznej są przede wszystkim wywołane gospodarczą działalnością 

człowieka. Silna antropopresja niesie za sobą wymieranie gatunków, a w konsekwencji ubożenie 

ekosystemów i zmniejszanie lokalnej bioróżnorodności. 

 

5.6. Obszary objęte programem ochrony przyrody 

 

Na terenie gminy Iłża występują formy ochrony przyrody w postaci: rezerwatów, pomników 

przyrody, części Obszaru Chronionego Krajobrazu, użytków ekologicznych i obszaru Natura 2000.  

5.6.1. Rezerwaty 

 

W gminie Iłża rezerwatami przyrody są obszary leśne objęte ochroną, które zostały uznane za 

rezerwat przyrody Rozporządzeniem Nr 102 i 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 

2000r., są to: 

- rezerwat „Piotrowe Pole” położony na terenie Nadleśnictwa Marcule obszar lasu  

o powierzchni 1,90 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu grądu wysokiego ze starodrzewem 

modrzewia polskiego (Larix polonica) i europejskiego (Larixdecidua). 

- rezerwat „Dąbrowa Polańska” położony na terenie Nadleśnictwa Marcule obszar lasu  

o powierzchni 28,55 ha. Celem ochrony jest zachowanie zanikającego w Polsce zespołu świetlistej 

dąbrowy z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich 

5.6.2. Pomniki przyrody 

 

Na terenie gminy Iłża znajduje się 9 pomników przyrody: 

- Modrzew polski – 4 szt. 

- Modrzew europejski – 2 szt. 

- Dąb szypułkowy – 3 szt. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych pomników przyrody znajdujących się na 

obszarze Gminy Iłża. 
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Tabela 3.  Zestawienie pomników przyrody z obszaru Gminy Iłża 

Nazwa Pomnika Charakterystyka 

Modrzew polski 

(Larix polonica) 
Wiek 200 lat, obwód pnia na wysokości 130 cm - 365 cm, wysokości 28 m. 

Modrzew polski 

(Larix polonica) 
Wiek  200 lat, obwód  pnia 275 cm, wysokości 28 m. 

Modrzew polski 

(Larix polonica) 
Wiek 200 lat  obwód pnia 270 cm, wysokość 26 m. 

Dąb szypyłkowy (Quercus 

robur) 
Wieku 160 lat, obwód pnia 345 cm, wysokość 25 m, rozpiętość korony 5 x 12 m. 

Dąb szypułkowy (Quercus 

robur) 
Wieku 300 lat, obwód pnia 450 cm, wysokość 26 m. 

Modrzew polski 

(Larix polonica) 
Wiek  200 lat, obwód pnia 325 cm, wysokość27 m. 

Modrzew europejski 

(Larixdecidua Mill.) 
Obwód pnia 300 cm, wysokość 23 m 

Modrzew europejski 

(Larixdecidua Mill.) 
Obwód pnia 280 cm, wysokość 22 m 

 

Źródło: „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008 - 2011 z 

uwzględnieniem lat 2012 – 2015.” 

5.6.3. Natura 2000 

 
 

Obiektem podlegającym ochronie przyrody Natura 2000 w Gminie Iłża jest Torfowisko Pakosław 

PLH 140015 – usytuowane jest przy północno- wschodniej granicy Przedgórza Iłżeckiego, a tym 

samym na granicy Wyżyny Małopolskiej i Nizin Środkowopolskich, reprezentowanych tu przez 

Równinę Radomską. Powierzchnia torfowisk wynosi ok. 530 ha z czego 203,7 ha zostało uznane za 

użytek ekologiczny. 

5.6.4. Użytki Ekologiczne 

Na obszarze gminy Iłża zlokalizowane są dwa użytki ekologiczne: 

 

- Użytek 134 – Pakosław, o łącznej powierzchni 207,13 ha obejmujący kompleks 

nieużytków, łąk, pastwisk, lasów i wód stanowiących fragment torfowiska "Pakosław”. 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska 

przejściowego o bardzo zróżnicowanej i cennej przyrodniczo florze i faunie. Stwierdzono tu 

gniazdowanie 35 gatunków ptaków, w tym błotniaka stawowego, przepiórki, kszyka, 
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świergotka łąkowego, pokrzewki jarzębatej i dziwonii. Ważną rolą tego terenu jest także 

naturalna możliwość retencjonowania wód gruntowych.  

 

- Użytek 135 stanowią należące wcześniej do ZGM "Zębiec" zalewane okresowo wodą 

nieużytki o powierzchni 24,18 ha na którym występują m.in. liczne gatunki mchów, bagno 

zwyczajne, wełnianki czy żurawina błotna. Jest to także miejsce bytowania licznych owadów, 

płazów i ptaków wodno-błotnych. 

 

Na terenie gminy Iłża występują także cztery zabytkowe parki, wpisane do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj.: 

- Park w Krzyżanowicach 

- Dwór i park w Starosiedlicach 

- Park w Pakosławiu 

- Park w Prędocinie 

Poniżej przedstawiono mapę Gminy Iłża wraz z uwzględnionymi rezerwatami, parkami i użytkami 

ekologicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 4. Obszary ochrony przyrody na terenie gminy Iłża. 

Źródło: Materiały przekazane od Urzędu Miasta. 
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5.7. Zasoby wodne 

5.7.1. Wody podziemne 

 

Na obszarze gminy Iłża wody podziemne są rozlokowane na kilku zalegających nad sobą 

poziomach. Tuż pierwszą warstwę stanowią wody zaskórne, kolejną wody gruntowe. Warunki 

hydrograficzne na terenie gminy wynikają z budowy geologicznej obszaru zajmowanego przez gminę.  

Na terenie gminy występuje kilka poziomów warstw wodonośnych: 

- czwartorzędowe 

- trzeciorzędowe 

- kredowe 

- górnojurajske 

 

Główny poziom wodonośny występujący w wapieniach jury górnej stanowi zbiornik wód 

podziemnych Wierzbica- Ostrowiec GZWP 420. Zalega on praktycznie pod całym obszarem gminy  

z włączeniem jej północno - wschodniej części. W tej części znajduje się górnokredowy zbiornik wód 

podziemnych Niecka Radomska – GZWP 403.  

GZWP Nr 420 „Wierzbica Ostrowiec” składa się z utworów szczelinowo-krasowych (piaskowce 

jurajskie i margle) formacji górnojurajskiej i częściowo środkowojurajskiej. Zasobność zbiornika jest 

średnia.  Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 2,44 l/s/km2.  

W GZWP Nr 405 „Niecka Radomska” wody posiadają zwiększone zawartości związków żelaza 

 i manganu, przez co wymagają uzdatnienia. Zasobność zbiornika jest średnia, a moduł zasobów 

dyspozycyjnych kształtuje się na poziomie 2,95 l/s/km2. Teren gminy wchodzi w skład jednolitej 

części wód podziemnych (JCWPd) PLGW2300100   o nazwie 100 oraz PLGW2300102 o nazwie 102.  

 

Jakość wód podziemnych: 

 

Woda wykorzystywana jest dla potrzeb wodociągu komunalnego obejmującego swym zasięgiem 

miasto Iłża oraz miejscowości na terenie gminy Iłża. 

W ramach komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Iłża eksploatowane są 3 studnie wiercone: 

1. studnia nr VI – przy ul. Trakt Seredzki, (wydajność eksploatacyjna Q=112 m³/h) 

2. studnia nr VII – przy ul. Trakt Seredzki,  (wydajność eksploatacyjna  Q=130 m³/h) 

3. studnia nr IV (awaryjna) –przy ul. Zawady, (wydajność eksploatacyjna Q=110 m³/h) 

Ujmowana woda ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza poddawana jest procesowi 

uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody w Iłży, ul. Jakubowskiego. Woda nadaje się do picia po 

uprzednim odżelazieniu. Badania wody pobranej ze studni nr VII nie wykazały żadnych przekroczeń 

dopuszczalnych norm. 
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W ramach ujęcia wód podziemnych w m. Jasieniec Iłżecki eksploatowane są dwie studnie wiercone: 

1. studnia nr 1 – o wydajności eksploatacyjnej Q=147 m³/h 

2. studnia nr 2 (awaryjna) – o wydajności eksploatacyjnej Q=35 m³/h 

Ujmowana woda ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza poddawana jest procesowi 

uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody w Jasieńcu Iłżeckim. Woda może być używana do picia i 

innych potrzeb gospodarczych po uprzednim uzdatnieniu i odmanganieniu.  

 

W ramach ujęcia wód podziemnych w m. Seredzice eksploatowana jest jedna studnia wiercona  

o wydajności eksploatacyjnej Q=84,6 m³/h.  

Ujmowana woda ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu poddawana jest 

procesowi uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody w Seredzicach. Woda może być używana do picia 

i innych potrzeb gospodarczych po uprzednim uzdatnieniu (odżelazieniu). 

 

Ujęcie wód podziemnych w m. Kotlarka stanowi jedna studnia wiercona o wydajności eksploatacyjnej 

Q= 56 m³/h. Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania.  

 

5.7.2. Wody powierzchniowe: 

 

Gmina Iłża leży w obrębie zlewni rzeki Iłżanki i jej dopływów: Małyszyńca, Modrzejowicy 

i Strugi. Rzeka Iłżanka stanowi lewobrzeżny dopływ Wisły i jest rzeką IV rzędu, o długości  76,8 km 

oraz powierzchni dorzecza 1127,4 km².  

 

Jakość wód powierzchniowych: 

 

Jakość wody w rzekach przepływających przez gminę Iłża w latach 2012-2014 prowadzono               

w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych. Z badań przeprowadzonych na rzece Iłżance                       

i Modrzejowiance , wynika że występują w nich wody klasy III (wody zadowalającej jakości - 

spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym 

uzdatnianiu fizycznym, wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych).  Ogólny 

stan oraz potencjał ekologiczny rzek został oceniony jako umiarkowany. 
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5.8. Zabytki 

 

Iłża posiada bogatą historię oraz liczne zabytki, które odpowiednio wykorzystane mogą stanowić 

liczącą się w skali kraju atrakcję turystyczną. Stowarzyszenia podtrzymujące ginące zawody                     

i  propagujące region oraz mieszkańcy gminy przywiązani do swej historii i pielęgnujący tradycje 

rękodzielnicze stwarzają podstawy rozwoju turystyki i agroturystyki. 

Poniżej wymieniono główne zabytki Gminy Iłża wraz z krótką charakterystyką: 

• Zamek w Iłży - na Górze Zamkowej pozostałości kamiennego zamku biskupów krakowskich, 

wzniesionego około 1340 r. przez biskupa Jana Grota, przekształconego około 1560 r.                 

w renesansową rezydencję. 

 

• Końcowa stacja Starachowickiej Kolei Wąskotorowej - stacja znajduje się ul. Błazińskiej - 

można do niej dotrzeć kierując się z centrum miasta drogą krajową nr 9 w kierunku 

Starachowic i Rzeszowa. Kolejką wąskotorową można dojechać do Centrum Edukacji Leśnej 

Nadleśnictwa Marcule gdzie znajduje się popularne pośród turystów arboretum (kolekcja 

drzew i krzewów występujących w polskich lasach).  

 

• Kościół farny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - pierwotnie wzniesiony w 1326 

roku, ponownie w 1603 roku z fundacji Marcina Szyszkowskiego, wielokrotnie niszczony              

i restaurowany 

 

• Kościół Św. Ducha z 1448 roku, remontowany w 1744 roku po pożarze, odbudowany w 1922 

roku po zniszczeniach z I wojny światowej. Zbudowany z łamanego kamienia (piaskowca). 

Odnowiony w 1967 roku oraz w 2011 roku. 

 

• Dawny Budynek Szpitalny - murowany z 1754 w miejscu poprzedniego, drewnianego z XV 

wieku. Pełnił on rolę przytułku dla ubogich i starców. Od 1971 roku w budynku mieści się 

Muzeum Regionalne założone przez Adama Bednarczyka, 

 

• Muzeum Regionalne w Iłży 

 

• Cmentarz parafialny na wzgórzu Św. Leonarda - stary cmentarz czynny od 1832 nowy 

natomiast od I wojny światowej. Obok cmentarza mauzoleum poległych w okresie II wojny 

światowej na terenie ziemi iłżeckiej grodzisko Kopiec Tatarski z XII wieku w miejscu 

pierwotnej Iłży, znajduje się przy drodze do Chwałowic, 
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• Mury obronne - ślady w murach zabudowań plebanii oraz w najstarszych kamieniczkach przy 

ulicy Przy Murach, 

 

• Cmentarz żydowski z XIX wieku, zdewastowany w 1942 roku, 

 

• Kamieniczki - głównie w obrębie Rynku i pl. 11 Listopada, większość z początku XX wieku. 

 

5.9. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

 

Opracowanie PGN dla Gminy Iłża wyznacza następujące cele szczegółowe w zakresie poprawy 

jakości powietrza na analizowanym terenie, poprzez realizację następujących działań: 

 

- Inwestycje w odnawialne źródła energii: Ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne dla budynków 

użyteczności publicznej, budynków z obszaru handlowo – usługowego oraz zabudowy indywidualnej; 

- Modernizacja stadionu miejskiego „POLONIA” Iłża ul. Podzamcze; 

- Przebudowa budynku świetlicy w Błazinach Dolnych; 

- Remont budynku świetlicy w Płudnicy; 

- Termomodernizacja budynku starej szkoły w Pakosławiu; 

- Remont budynku socjalnego w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej; 

- Rozbudowa i remont świetlico-strażnicy w Małomierzycach; 

- Budowa Sali widowiskowo- kinowej w Iłży – II etap; 

- Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży; 

- Budowa świetlicy wiejskiej w Białce; 

- Budowa świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach; 

- Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie; 

- Rozbudowa targowicy miejskiej w Iłży; 

- Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Iłża; 

- Budowa mieszkań socjalnych;  

- Remont świetlico – strażnicy w Błazinach Górnych; 

- Budowa placów zabaw; 

- Termomodernizacja budynku GSPZPOZ; 

- Rewitalizacja iłżeckiego zamku; 

- Wymiana sieci ciepłowniczej (ZEC) na terenie miasta Iłża; 

-Remont świetlicy wiejskiej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym;  
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- Budowa budynku urzędu gminy; 

- Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Iłża; 

- Ocieplenie Szkoły w Maziarzach Starych; 

- Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na energooszczędne; 

- Termomodernizacje obiektów mieszkalnych indywidualnych; 

-Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, prywatnych na niskoemisyjne; 

- Przebudowa dróg gminnych; 

- Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży; 

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłża (Pieńki. Kotlarka, Krzyżanowice, Białka 

Jasieniec, ul. Wołyniaków + Kampanii Wrześniowej, Jedlanka Stara); 

- Budowa kanalizacji sanitarnej; 

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

- Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w Prędocinie; 

- Odbudowa zbiornika wodnego Iłża – Kolonia Seredzice gm. Iłża; 

- Rekultywacja składowiska w Jedlance Starej; 

- Budowa ujęcia wody dla obszaru zaopatrzenia w wodę ze SUW Iłża 

- Modernizacja SUW Iłża; 

-Spięcie wodociągu Iłża – Jasieniec Ił. Główny – Budowa rurociągu DN 160 ok. 1000 mb do 2017 r. 

- Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki bl. Nr 1 i 15 Oś Staszica, bloki przy ul. 

Jakubowskiego i Pawilon GS; 

- Wymiana instalacji ciepłej wody zasilająca Osiedle Zuchowiec; 

-Wymiana instalacji odbiorczych, zasilanych z kotłowni przy ul. Bodzentyńskiej 43; 

- Termomodernizacje obiektów mieszkalnych w tym prywatnego budownictwa jednorodzinnego; 

- Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża"; 

- Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników; 

- Organizacja akcji społecznych zwianych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 

Brak realizacji wymienionych powyżej działań spowoduje pogorszenie stanu powietrza 

atmosferycznego na analizowanym obszarze. Brak działań w grupie budynków mieszkalnych oraz 

budynków użytku publicznego i bardzo niski stopień termomodernizacji przyczyniają się do 

powstawania, głównie w sezonie grzewczym, uciążliwej dla mieszkańców emisji zanieczyszczeń 

rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy ze źródeł tzw. emisji niskiej. Zaniechanie sukcesywnej 

 i zgodnej z warunkami technicznymi termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych  

i użytkowych oraz zahamowanie rozwoju niskoenergetycznego budownictwa w przypadku nowych 

inwestycji budowlanych, skutkować będzie wzrostem zużycia energii oraz zwiększeniem kosztów 
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ogrzewania, które stanowią kluczową pozycję w budżecie każdego gospodarstwa domowego. 

Spowoduje to, w dalszej konsekwencji, pogorszenie stanu jakości powietrza (niska emisja). 

 

Jakość powietrza przekłada się na stan zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych terenów. Należy 

podejmować więc starania, co do minimalizowania wpływu działalności człowieka na środowisko. 

Odstąpienie od realizacji Programu wpłynie na zdrowie obywateli Skutki zanieczyszczenia są trudne 

do oszacowania, jednak zostało udowodnione, że częstość zachorowań (m.in. na choroby układu 

oddechowego, astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony są powiązane z jakością powietrza. 

Pośrednio wpływa to na koszty leczenia chorych a szczególnie na komfort mieszkańców. 
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6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji 

zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

 

6.1.Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem na środowisko 

 

Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów wymagających 

rozwiązania należy ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w celu dotrzymania norm jakości 

powietrza w strefach, w których zostały one przekroczone. W granicach administracyjnych Gminy 

Iłża odnotowano przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 

stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym oraz przekroczenie średniorocznych stężeń 

benzo(a)pirenu. Związane jest to głównie z: 

� emisją pyłu ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele komunalne          

i bytowe,  

� emisją liniową związaną z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu), emisją ze 

źródeł punktowych (w tym również ze scentralizowanych systemów grzewczych),  

� emisją napływową i emisją tła. 

Na wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ ma również komunikacja. Poziom 

zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 jest zależny w największym stopniu od 

natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych oraz stanu technicznego dróg. Duże 

znaczenie w miastach ma również zwarta zabudowa, gdyż w znacznym stopniu ogranicza wymianę 

mas powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się pyłu w przyziemnej warstwie atmosfery. Wielkość 

emisji z komunikacji zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz od rodzaju stosowanego 

paliwa. Należy również uwzględnić wpływ zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużycia opon, 

hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Istotne znaczenie ma również emisja wtórna 

(z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg. Jej wielkość zależna jest od stanu technicznego drogi, 

stopnia utwardzenia pobocza itp. Emisja pozaspalinowa stanowi od 50 do 70% emisji całkowitej               

z komunikacji. 

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na 

środowisko został opisano w rozdziale 5 niniejszego dokumentu.  
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6.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 

2000 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża maja 

uwzględniać cele środowiskowe przyjęte w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne 

oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000 

pomimo tego, że obszary Natura 2000 nie znajdują się bezpośrednio na terenie gminy tylko w pobliżu 

jej granic. 

W celu uniknięcia degradacji środowiska zaleca się ograniczenie lokalizowania na obszarze planu 

przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować znaczne obciążenie dla środowiska, w tym 

przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska. 

 

Oznaczenia użyte w tabeli 3. Przedstawiono poniżej: 

 

PP- oddziaływanie pozytywne pośrednie 

PB- oddziaływanie pozytywne bezpośrednie 

0- brak oddziaływania/oddziaływanie neutralne 

N- oddziaływanie negatywne 
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Tabela 4.  Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko. 

Lp. 

 

Działanie zaproponowane w Planie 
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1. 

Inwestycje w odnawialne źródła 

energii: Ogniwa fotowoltaiczne i 

kolektory słoneczne dla budynków 

użyteczności publicznej, budynków z 

obszaru handlowo – usługowego oraz 

zabudowy indywidualnej 

0 PP PP PP 0 PP PP PB/N* PP 0 PP 

2. Budowa turbin wiatrowych 0 PP PP PP 0 PP PP PB/N* PP 0 PP 

3.  Budowa farm fotowoltaicznych 0 PP PP PP 0 PP PP PB/N* PP 0 PP 

4. 
Modernizacja stadionu miejskiego 

„POLONIA” Iłża ul. Podzamcze 
PP PB PP PP 0 PP 0 0 0 0 PP 

5. 
Przebudowa budynku świetlicy w   

Błazinach Dolnych 
0 PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Remont budynku świetlicy w Płudnicy PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

7. 
Termomodernizacja budynku starej 

szkoły w Pakosławiu 
PP PB PP PP 0 PB 0 0 PP 0 PP 

8. 
Remont budynku socjalnego  w Iłży 

przy ul. Bodzentyńskiej 
PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 PP 

9. 
Rozbudowa i remont świetlico-

strażnicy w Małomierzycach 
PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 
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10. 
Budowa Sali widowiskowo- kinowej w 

Iłży – II etap 
0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

11. 
Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Iłży 
0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

12. Budowa świetlicy wiejskiej w Białce 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

13. Budowa świetlicy wiejskiej w Starosiedlicach 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Walentynowie 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

15. Budowa świetlicy w Kolonii Seredzice 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

16. 
Budowa sali gimnastycznej przy PSP 

Błazinach Dolnych 
0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

17. 
Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w 

Seredzicach 
0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

18. Remont strażnico- świetlicy w Kajetanowie 0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

19. Rozbudowa targowicy miejskiej w Iłży 0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

20. 
Przebudowa i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy i miasta Iłża 
0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

21. Budowa mieszkań socjalnych 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 
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22. 
Remont świetlico – strażnicy w Błazinach 

Górnych 
0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

23. Budowa placów zabaw 0 PB 0 0 0 0 N 0 0 0 0 

24. Termomodernizacja budynku GSPZPOZ PP PB PP PP 0 0 0 0 PP 0 PP 

25. Rewitalizacja iłżeckiego zamku 0 PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. 
Wymiana sieci ciepłowniczej (ZEC) na 

terenie miasta Iłża 
PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

27. 

 

Remont świetlicy wiejskiej w Jasieńcu 

Iłżeckim Dolnym 

0 PB 0 0 0 0 0/N 0 0 0 0 

28. Budowa budynku urzędu gminy 0 PB 0 0 0 PB N 0 0 0 0 

29. 
Budowa oraz przebudowa oświetlenia 

ulicznego  na terenie miasta i gminy Iłża 
0 PB PP PP PP PP PP PP 0 0 PP 

30. Budowa ścieżek rowerowych 0 PB 0 0 0 PP 0/N 0/N 0 0 0 

31. Ocieplenie Szkoły w Maziarzach Starych PP PB PP PP 0 PB 0 0 PP 0 PP 

32. 

Modernizacja oświetlenia w budynkach 

użyteczności publicznej na 

energooszczędne 

0 PB PP PP PP PP PP PP 0 0 PP 

33. 
Termomodernizacje obiektów 

mieszkalnych indywidualnych 
PP PB PP PP 0 PB 0 0 PP 0 PP 
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34. 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych, prywatnych na 

niskoemisyjne 

0 PB PB PB PP PB PB 0 0 0 PP 

35. 
Informatyzacja Urzędu Miejskiego oraz 

jednostek podległych 
0 PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Iłża 
0 PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. 
Zakup samochodów pożarniczych i 

remont garaży  OSP Iłża 
0 PB 0 0 0 PP 0 0 0 0 0 

38. 

Kompleksowa przebudowa linii 

energetycznej w miejscowościach:  

   - Seredzice - Kolonia Seredzice; 

   - Iłża, ul. Przy Malenie 1 - Jedlanka 

Stara - Jedlanka Nowa; 

   - Błaziny Górne; 

   - Prędocin Kolonia. 

0 PB 0 0 0 PP 0/N 0 0 0 0 

39. 

Remont przyłączy do odbiorców, bez 

wymiany linii głównej w 

miejscowościach: Chwałowice, 

Małomierzyce, Kotlarka, Maziarze Stare 

i Maziarze Nowe. 

0 PB 0 0 0 PP 0 0 0 0 0 
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40. Przebudowa dróg gminnych 0 PB 0 0 0 0 N/0 N/0 0 0 0 

41. 
Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ 

oczyszczalni ścieków w Iłży 
PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

42. 

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta 

i gminy Iłża (Pieńki. Kotlarka, Krzyżanowice, 

Białka Jasieniec, ul. Wołyniaków + Kampanii 

Wrześniowej, Jedlanka Stara) 

PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

43. Budowa kanalizacji sanitarnej PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

44. 
Budowa systemu kanalizacji zagrodowej 

w gminie Iłża 
PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

45. 
Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
PP PB PP PP PB 0 PP 0 0 0 0 

46. 
Odbudowa zbiornika małej retencji 

wodnej w Prędocinie 
PP PB PP PP PP 0 PP PP PP 0 PB 

47. 
Odbudowa zbiornika wodnego Iłża – 

Kolonia Seredzice gm. Iłża 
PP PB PP PP PP 0 PP PP PP 0 PB 

48. 

Odbudowa zanikających rozlewisk 

(jezior) na rzece Iłżance oraz 

przebudowa istniejącej zapory 

PP PP PP PP PP 0 PP PP PP 0 PB 

49. 
Rekultywacja składowiska w Jedlance 

Starej 
0 PP 0 0 0 0 N/0 0 0 0 0 
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50. 

Budowa ujęcia wody dla obszaru 

zaopatrzenia  w wodę ze SUW Iłża 

 

PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

51. Modernizacja SUW Iłża PP PB PP PP PP PP PP PP PP 0 PB 

52. 

Spięcie wodociągu Iłża – Jasieniec Ił. 

Górny – Budowa rurociągu DN 160 ok. 

1000 mb do 2017 r. 

PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

53. 

Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej 

budynki bl. Nr 1 i 15 Oś Staszica, bloki 

przy ul. Jakubowskiego i Pawilon GS 

PP PB PP PP PB PP PP 0 0 0 0 

54. 
Wymiana instalacji ciepłej wody 

zasilająca Osiedle Zuchowiec 
PB PB PP PP PB 0 0 0 0 0 0 

55. 

Wymiana instalacji odbiorczych, 

zasilanych z kotłowni przy ul. 

Bodzentyńskiej 43 

0 PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56. 
Aktualizacja "Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża" 
0 PB 0 0 0 PP 0 0 0 0 0 

57. Prelekcje, spotkania promujące 0 PB 0 0 0 PP 0 0 0 0 0 
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*montaż instalacji może przyczynić się zarówno do poprawy walorów krajobrazu, jak i obniżenia jego walorów – stanowi to kwestię indywidualnego odbioru jednostki 

  

odpowiednie postawy w szkołach, 

szkolenie pracowników 

58. 

Organizacja akcji społecznych zwianych 

z ograniczeniem emisji, efektywnością    

energetyczną oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

0 PB 0 0 0 PP 0 0 0 0 0 

59. Promocja Gminy Iłża 0 PP 0 0 0 0 0 0 0 PP PP 
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Tabela 5. Przewidywane znaczące oddziaływania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża" 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Inwestycje w odnawialne źródła 

energii: Ogniwa fotowoltaiczne i 

kolektory słoneczne dla 

budynków użyteczności 

publicznej, budynków z obszaru 

handlowo – usługowego oraz 

zabudowy indywidualnej 

Bezpośrednie W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniki prac montażowych 

Pośrednie 
W fazie eksploatacji: dodatnie oddziaływanie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, 

zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Budowa turbin wiatrowych 

Bezpośrednie W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniki prac montażowych 

Pośrednie 
W fazie eksploatacji: dodatnie oddziaływanie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, 

zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Budowa farm fotowoltaicznych 

Bezpośrednie W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniki prac montażowych 

Pośrednie 
W fazie eksploatacji: dodatnie oddziaływanie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, 

zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Modernizacja stadionu 

miejskiego „POLONIA” Iłża ul. 

Podzamcze 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku 

prac budowlanych 

W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności wykorzystania 

energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Przebudowa budynku świetlicy w   

Błazinach Dolnych 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności budynku dla użytkowników 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Remont budynku świetlicy w 

Płudnicy 

 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku 

prac budowlanych W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Termomodernizacja budynku 

starej szkoły w Pakosławiu 

 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku 

prac budowlanych W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości powietrza 

Remont budynku socjalnego w 

Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów budowlanych; 

W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności wykorzystania 

energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Rozbudowa i remont świetlico-

strażnicy w Małomierzycach 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych. 

W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej. 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Budowa Sali widowiskowo- 

kinowej w Iłży – II etap 

 

Bezpośrednie W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów budowlanych 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności budynku dla użytkowników  

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Rozbudowa Miejsko Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Iłży 

 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności budynku dla użytkowników  

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Białce 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Starosiedlicach 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Walentynowie 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa świetlicy w Kolonii 

Seredzice 

 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa sali gimnastycznej przy 

PSP Błazinach Dolnych 

 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa Sali gimnastycznej przy 

PSP w Seredzicach 

 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 
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Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Remont strażnico- świetlicy w 

Kajetanowie 

 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności budynku dla użytkowników 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Rozbudowa targowicy miejskiej 

w Iłży 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności obiektu dla użytkowników 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Przebudowa i modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy i miasta Iłża 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów budowlanych  w wyniku prac 

budowlanych W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 
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Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Budowa mieszkań socjalnych 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

 

Pośrednie Zapewnienie miejsca zamieszkania dla mieszkańców gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Remont świetlico – strażnicy w 

Błazinach Górnych 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku 

prac remontowych W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie 

 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Budowa placów zabaw 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

Pośrednie Powstanie miejsca, wspierającego rozwój dzieci z obszarów Gminy 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Termomodernizacja budynku 

GSPZPOZ 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Rewitalizacja iłżeckiego zamku 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac rewitalizacyjnych;  

Pośrednie Poprawa atrakcyjności obiektu a w następstwie Gminy Iłża 

Wtórne Poprawa sytuacji gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji gospodarczej 

Długoterminowe 

Poprawa sytuacji gospodarczej 

 

Wymiana sieci ciepłowniczej 

(ZEC) na terenie miasta Iłża 

 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej instalacji 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku 

prac budowlanych 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Budowa budynku urzędu gminy 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych; zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane 

 

Pośrednie Poprawa funkcjonalności budynku dla użytkowników 

Wtórne Poprawa sytuacji społecznej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społecznej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społecznej 

Budowa oraz przebudowa 

oświetlenia ulicznego  na terenie 

miasta i gminy Iłża 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

montażowych. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Budowa ścieżek rowerowych 

 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

budowlanych 

Pośrednie Zmniejszenie użycia paliw transportowych – ograniczenie emisji spalin 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Ocieplenie Szkoły w Maziarzach  

Starych 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe 

 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Modernizacja oświetlenia w 

budynkach użyteczności 

publicznej na energooszczędne 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów budowlanych  w wyniku prac 

budowlanych W fazie eksploatacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii- dodatnie oddziaływanie 

Pośrednie 
Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej efektywne wykorzystanie zmniejszy się ilość 

paliw zużytych do produkcji energii przez co nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 
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Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Termomodernizacje obiektów 

mieszkalnych indywidualnych 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wymiana źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych, 

prywatnych na niskoemisyjne 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac remontowych   W 

fazie eksploatacji: obniżenie zapotrzebowania na paliwa, podwyższenie efektywności energetycznej 

Pośrednie W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza  

Długoterminowe Spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości powietrza 

Informatyzacja Urzędu 

Miejskiego oraz jednostek 

podległych 

 

Bezpośrednie Usprawnienie funkcjonowania  administracji w Gminie 

Pośrednie Usprawnienie funkcjonowania  administracji w Gminie 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Iłża 

 

Bezpośrednie Podniesienie świadomości i umiejętności z zakresu nowych technologii cyfrowych 

Pośrednie Usprawnienie funkcjonowania mieszkańców w społeczeństwie 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 
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Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Zakup samochodów 

pożarniczych i remont garaży  

OSP Iłża 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

remontowych, w fazie eksploatacji zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków, użytkowanie 

pojazdów spełniających wyższe normy emisji spalin, poprawa jakości powietrza. 

Pośrednie Wzrost bezpieczeństwa w przypadku pożarów 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Kompleksowa przebudowa linii 

energetycznej w 

miejscowościach: 

- Seredzice - Kolonia Seredzice; 

- Iłża, ul. Przy Malenie 1 - 

Jedlanka Stara - Jedlanka Nowa; 

- Błaziny Górne; 

- Prędocin Kolonia. 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

budowlanych, w fazie eksploatacji poprawa efektywności dostaw energii. 

Pośrednie Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Wtórne Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza 

Remont przyłączy do odbiorców, 

bez wymiany linii głównej w 

miejscowościach: Chwałowice, 

Małomierzyce, Kotlarka, 

Maziarze Stare i Maziarze Nowe. 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

budowlanych, w fazie eksploatacji poprawa efektywności dostaw energii. 

Pośrednie Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Wtórne Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii, poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Poprawa efektywności dostaw energii, spadek zużycia energii 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Przebudowa dróg gminnych 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

budowlanych,  tymczasowo zwiększona emisja gazów przez pojazdy budowlane. 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne brak 

Skumulowane Usprawniony przejazd pojazdów- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

Krótkoterminowe Zwiększenie efektywności wykorzystania energii przez oświetlenie 

Długoterminowe Usprawniony przejazd pojazdów- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

Rozbudowa, przebudowa 

/modernizacja/ oczyszczalni 

ścieków w Iłży 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Pośrednie Spadek liczby przydomowych zbiorników na nieczystości płynne 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Skumulowane 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody; Większa wydajność oraz zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię. 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Budowa sieci wodociągowej na 

terenie miasta i gminy Iłża 

(Pieńki. Kotlarka, Krzyżanowice, 

Białka Jasieniec, ul. Wołyniaków 

+ Kampanii Wrześniowej, 

Jedlanka Stara) 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie przyłączy 

wodociągowych 

Pośrednie Wzrost ilości przyłączy wodociągowych 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Budowa 

 kanalizacji sanitarnej 

 

 

Bezpośrednie 

 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Pośrednie Spadek liczby przydomowych zbiorników na nieczystości płynne 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Budowa systemu kanalizacji 

zagrodowej w gminie Iłża 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

 

Pośrednie Spadek liczby przydomowych zbiorników na nieczystości płynne 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości wody 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska. 

Pośrednie Nastąpi poprawa stanu środowiska 

Wtórne Nastąpi poprawa stanu środowiska 

Skumulowane Nastąpi poprawa stanu środowiska 

Krótkoterminowe Nastąpi poprawa stanu środowiska 
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Długoterminowe Nastąpi poprawa stanu środowiska 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Odbudowa zbiornika małej 

retencji wodnej w Prędocinie 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu stosunków wodnych 

 

Pośrednie Poprawa stosunków wodnych w Prędocinie 

Wtórne Zapobiegnięcie powodziom i podtopieniom 

Skumulowane Zapobiegnięcie powodziom i podtopieniom 

Krótkoterminowe Zapobiegnięcie powodziom i podtopieniom 

Długoterminowe Zapobiegnięcie powodziom i podtopieniom 

Odbudowa zbiornika wodnego 

Iłża – Kolonia Seredzice gm. Iłża 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu stosunków wodnych. 

Pośrednie Poprawa stosunków wodnych  

Wtórne Poprawa stosunków wodnych  

Skumulowane Poprawa stosunków wodnych  

Krótkoterminowe Poprawa stosunków wodnych  

Długoterminowe Poprawa stosunków wodnych  

Odbudowa zanikających 

rozlewisk (jezior) na rzece 

Iłżance oraz przebudowa 

istniejącej zapory 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów w wyniku prac 

budowlanych, naruszenia powierzchni ziemi, zwiększona emisja spalin z pojazdów budowlanych. 

 W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu stosunków wodnych. 

Pośrednie Poprawa stosunków wodnych  

Wtórne Poprawa stosunków wodnych  

Skumulowane Poprawa stosunków wodnych  

Krótkoterminowe Poprawa stosunków wodnych  

Długoterminowe Poprawa stosunków wodnych  
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Rekultywacja składowiska w 

Jedlance Starej 

Bezpośrednie 
W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów budowlanych, W 

wyniku realizacji inwestycji nastąpi usprawnienie systemu gospodarowania odpadami. 

Pośrednie Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

Wtórne Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

Skumulowane Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

Krótkoterminowe Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

Długoterminowe Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami 

Budowa ujęcia wody dla obszaru 

zaopatrzenia  w wodę ze SUW 

Iłża 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji zwiększenie dostępności wody dobrej 

jakości. 

Pośrednie Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Modernizacja SUW Iłża 

 

 

Bezpośrednie 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji zwiększenie dostępności wody dobrej 

jakości. 

Pośrednie Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 
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Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Spięcie wodociągu Iłża – 

Jasieniec Ił. Górny – Budowa 

rurociągu DN 160 ok. 1000 mb 

do 2017 r 

 

 

Bezpośrednie 

 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji  nastąpi zwiększenie dostępności wody 

dobrej jakości. 

Pośrednie Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno - gospodarczej 

Wymiana sieci ciepłowniczej 

zasilającej budynki bl. Nr 1 i 15 

Oś Staszica, bloki przy ul. 

Jakubowskiego i Pawilon GS 

 

Bezpośrednie 

 

 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Wymiana instalacji ciepłej wody 

zasilająca Osiedle Zuchowiec 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 



   

GREEN  WOOD Sp. z o. o.                                                                          61 

 

Kierunek działań Przewidywane oddziaływania Oddziaływanie na środowisko 

Wymiana instalacji odbiorczych, 

zasilanych z kotłowni przy ul. 

Bodzentyńskiej 43 

 

Bezpośrednie 

W fazie realizacji: możliwe ujemne oddziaływanie poprzez powstawanie odpadów wielkogabarytowych 

w wyniku prac budowlanych, W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Aktualizacja "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Iłża" 

Bezpośrednie Obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Prelekcje, spotkania promujące 

odpowiednie postawy w 

szkołach, szkolenie pracowników 

Bezpośrednie Obniżenie zapotrzebowania na energię i paliwa 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Organizacja akcji społecznych 

zwianych z ograniczeniem 

emisji, efektywnością    

energetyczną oraz 

wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii 

Bezpośrednie Obniżenie zapotrzebowania na energię i paliwa 

Pośrednie Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

Wtórne W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Skumulowane W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 

Długoterminowe W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza 
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Promocja Gminy Iłża 

Bezpośrednie Działania promocyjne spowodują rozpowszechnienie Gminy na tle regionu 

Pośrednie Poprawa atrakcyjności Gminy Iłża 

Wtórne Poprawa sytuacji społeczno -  gospodarczej 

Skumulowane Poprawa sytuacji społeczno -  gospodarczej 

Krótkoterminowe Poprawa sytuacji społeczno -  gospodarczej 

Długoterminowe Poprawa sytuacji społeczno -  gospodarczej 
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6.3. Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji PGN 

Realizacja zadań określonych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” ma za 

zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. Realizacja działań 

opisanych w analizowanym dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających 

bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Do ogólnych działań 

ograniczających oddziaływanie należą: 

� utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją PGN, 

� miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 

ewentualnych działań zapobiegawczych, 

� zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planu oraz z zasadami 

ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych 

różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji), 

� ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach oraz 

w przepisach prawnych, 

� działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa, 

� wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych 

służb ochrony środowiska. 

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie 

przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto 

prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w 

fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań 

ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

� w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy; 

� zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami           

w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji; 

� zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie            

z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory 

dziennej; 

� stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 
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Do najważniejszych środków zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływanie 

planowanych działań można zaliczyć np.: 

 

� przeprowadzenie, na etapie planowania konkretnej inwestycji, rzetelnej oceny 

oddziaływania na środowisko (w razie konieczności) i egzekwowanie jej wskazań, 

� przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić rozpoznanie w kontekście występowania 

chronionych gatunków zwierząt, natomiast po zakończeniu prac, w obiektach, w których 

wcześniej gniazdowały ptaki, należy (jeśli to możliwe) umożliwić im dalsze gniazdowanie 

lub zapewnić siedliska zastępcze, 

� odpowiednie wytyczanie tras oraz odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji – mając na 

uwadze fakt, iż mogą znajdować się na obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach 

Natura 2000 i obszarach cennych krajobrazów, 

� stosowanie odpowiedniej ilości i jakości elementów ułatwiających migrację zwierząt             

w przypadku realizacji inwestycji drogowych, 

� ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów oraz stosowanie nowych nasadzeń 

(kompensacji), 

� dostosowanie terminów i sposobów wykonywania prac do okresów lęgowych chronionych 

gatunków, a w wymaganych przypadkach należy uzyskać stosowne zezwolenia (wg art. 56 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

� stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wpływającej na środowisko 

(ograniczającej emisję zanieczyszczeń i hałasu, np. poprze stosowanie tzw. cichych 

nawierzchni dróg). 

 

W związku z planowanymi zadaniami z zakresu termomodernizacji: ewentualna konieczność 

uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do 

chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (m.in. niszczenie siedlisk gatunków), wydawanych                

w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, jeśli dochodzić będzie do 

naruszenia obowiązujących zakazów. 

 

6.4. Transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W świetle tych 

dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje realizowane w jednym państwie, ale 

zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego państwa, mogąc tym samym powodować 

znaczące negatywne skutki dla środowiska. Gmina Iłża nie jest położona na terenach przygranicznych, 
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a realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” nie powoduje żadnych konsekwencji 

dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie 

transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach „Planu…” 

ma charakter lokalny .Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja PGN nie wskazuje możliwości 

negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych 

państw.  

Wobec tego, dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

6.5. Bariery utrudniające ocenę szkodliwego wpływu na środowisko w wyniku 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” 

 

W trakcie prac nad „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” opierano się 

na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących opracowania diagnozy stanu obecnego oraz 

na dokumentach planistycznych gminy. W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono 

niedostatków lub braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość jej wykonania. 

 

7. Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu 

Ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłżą” zostało 

określone w poniższej tabeli, gdzie określono działania zaradcze zmniejszające ryzyko 

niepowodzenia.  

Niniejszy Plan został zoptymalizowany tak, aby minimalizować zagrożenia, które mogą 

wystąpić w trakcie jego realizacji. 

 

Tabela 6. Ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża”. 

 

Lp. Rodzaj ryzyka Działania zaradcze 

1. 

Brak zainteresowania społeczeństwa/ 

przedsiębiorstw/ proponowanymi akcjami 

społecznymi, szkoleniami 

Działanie promocyjne w zakresie 

planowanych przedsięwzięć 

2. 

Niedostateczne środki finansowe 

w budżecie Gminy na realizację działań 

zawartych w PGN 

Korzystanie ze źródeł zewnętrznych, w tym 

unijnych 
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3. 
Protesty społeczne związane z 

niekorzystną lokalizacją przedsięwzięć 

Ewentualna zmiana lokalizacji; Konsultacje 

społeczne i działania promocyjne w zakresie 

planowanych przedsięwzięć 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża” będzie aktualizowany w razie potrzeby. 

Przeprowadzana będzie inwentaryzacja emisji co pozwoli ocenić skutki realizacji założeń  

analizowanego dokumentu. Przewidziany jest spadek emisji CO2 na terenie gminy w przyszłych 

latach.  

 

8. Podsumowanie 

 

W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża”, poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Tylko 

niektóre działanie mogą mieć przejściowo negatywny wpływ na środowisko.  

Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. 

W procesie realizacji działanie może niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Dzieje się to głównie 

poprzez powstawanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz budowę nowych obiektów. Jednak 

w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Poprawa może być 

osiągnięta głównie poprzez zmniejszenie wykorzystania energii na danym obszarze w porównaniu 

z rokiem bazowym. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie 

mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. Pośrednio realizacja planu może pozytywnie wpłynąć na jakość wód 

na terenie miasta. 

Realizacja planu ma zakończyć się w roku 2020 z efektem obniżenia emisji CO2 na terenie 

Gminy Iłża. 

 

 


