
„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze  
tel.: +48 32 271 64 81, fax:  +48 32 271 74 70  

e-mail: office@ipis.zabrze.pl http://ipis.zabrze.pl 

 

 

 

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA DLA GMINY 

BLACHOWNIA NA LATA 2016 – 2019  
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 

2020 – 2023 

 

 

Zleceniodawca: 
 
Urząd Miejski w Blachowni 
ul. Sienkiewicza 22 
42-290 Blachownia                                    
 

                                                                                         

 
   
                                                                                                                                                         
 
Zdjęcie na okładce: 
http://www.blachownia.com.pl/ 

 

Zabrze, 2016 r. 

Wykonawcy opracowania: 

Dr inż. Franciszek Pistelok 
Dr inż. Malwina Tytła 
Mgr inż. Joanna Kernert 

 

                                                                  



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

1 

 

Spis treści  
1. Wykaz ważniejszych skrótów ...................................................................................3 

2. Wstęp .......................................................................................................................3 

2.1. Podstawa prawna opracowania ...................................................................................... 3 

2.2. Koncepcja i cel opracowania ......................................................................................... 6 

2.3. Metodyka opracowania .................................................................................................. 6 

3. Streszczenie..............................................................................................................7 

4. Ogólna charakterystyka Gminy Blachownia .............................................................7 

4.1. Położenie administracyjne i geograficzne ...................................................................... 7 

4.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu .............................................................................. 9 

4.3. Warunki hydrogeologiczne ...........................................................................................11 

4.4. Klimat ...........................................................................................................................11 

4.5. Demografia ...................................................................................................................12 

4.6. Sytuacja gospodarcza ....................................................................................................13 

4.7. Transport .......................................................................................................................14 

4.8. Walory turystyczne i kulturowe ....................................................................................15 

5. Ocena stanu środowiska Gminy Blachownia .......................................................... 17 

5.1. Powietrze atmosferyczne ..............................................................................................17 

5.2. Hałas .............................................................................................................................19 

5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne ...........................................................................22 

5.4. Gospodarka wodami .....................................................................................................23 

5.4.1. Wody powierzchniowe ............................................................................. 23 

5.4.2. Wody podziemne ..................................................................................... 31 

5.5. Gospodarka wodno – ściekowa.....................................................................................33 

5.5.1. Zaopatrzenie w wodę................................................................................ 33 

5.5.2. Oczyszczanie ścieków .............................................................................. 38 

5.6. Powierzchnia ziemi i gleb .............................................................................................40 

5.7. Surowce mineralne .......................................................................................................43 

5.8. Gospodarka odpadami ..................................................................................................43 

5.9. Obszary ochrony przyrody i krajobrazu ........................................................................49 

5.10. Zagrożenie poważnymi awariami .................................................................................51 

5.11. Analiza SWOT .............................................................................................................51 

6. Cele Programu Ochrony Środowiska ...................................................................... 54 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

2 

 

6.1. Cel 1: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy ......................................................54 

6.2. Cel 2: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego ..............................................................56 

6.3. Cel 3: Ograniczenie zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym57 

6.4. Cel 4. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych ...................................57 

6.5. Cel 5 : Poprawa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy ..............59 

6.6. Cel 6: Poprawa stanu powierzchni ziemi i gleb .............................................................60 

6.7. Cel 7: Optymalizacja gospodarki odpadowej ................................................................61 

6.8. Cel 8:  Ochrona przyrody ..............................................................................................62 

6.8.1. Ochrona bioróżnorodności w tym ważnych przyrodniczo obiektów  i obszarów  

                        (m.in. rewitalizacja zbiornika Blachownia) ................................................... 63 

6.8.2. Zagospodarowanie zieleni miejskiej ......................................................... 64 

6.9. Cel 9: Edukacja ekologiczna .........................................................................................64 

6.10. Cel 10: Ochrona przed poważnymi awariami ...............................................................65 

7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska ................................................... 66 

7.1. Zarządzanie Gminnym Programem Ochrony Środowiska ............................................66 

7.2. Monitoring Programu Ochrony Środowiska .................................................................69 

7.2.1. Informacje ogólne .................................................................................... 69 

7.3. Finansowanie inwestycji ...............................................................................................70 

8. Spis tabel ................................................................................................................ 78 

9. Spis rysunków ........................................................................................................ 79 

10. Spis załączników ................................................................................................ 79 

11. Spis literatury i materiałów ................................................................................. 79 

 

 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

3 

 

1. Wykaz ważniejszych skrótów 
 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCW – Jednolite Części Wód 

JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 

NFOŚ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PEM – Promieniowaniem elektromagnetycznym  

PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  

POŚ – Program Ochrony Środowiska  

PROF – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

RLM – Równoważna liczba mieszkańców 

RPO WSL – „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” 

SWOT – Strenth, Weaknesses, Opportunities, Threats 

UE – Unia Europejska 

WFOŚ – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

2. Wstęp 
2.1. Podstawa prawna opracowania 
 

Zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.  

1232 t.j.) gminy zobowiązane są do sporządzania gminnego Programu Ochrony Środowiska 

(zwany dalej POŚ), w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym. 

Projekt Programu Ochrony Środowiska opiniowany jest przez organ wykonawczy powiatu,  

a uchwalany przez radę gminy. Organ wykonawczy powinien zapewnić możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu związanym z przygotowaniem Programu Ochrony 

Środowiska. Program stawia cele i priorytety ekologiczne, harmonogram ich realizacji oraz 

źródła finansowania.  

Zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. 35) należy opracować prognozę oddziaływania 
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na środowisko oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia zgodnie                 

z zakresem zawartym w ww. artykule, oraz po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu  

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia został opracowany zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz w oparciu o „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” wydane przez 

Ministerstwo Środowiska dnia 2 września 2015 r. POŚ wykazuje spójność z nadrzędnymi 

dokumentami strategicznymi, sektorowymi oraz programowymi (wdrożeniowymi).  

Wśród dokumentów o charakterze strategicznym należy wymienić: 

 Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategię Rozwoju Kraju 2020,  

 Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,  

 Strategię innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,  

 Strategię rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),  

 Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, 

 Strategię ”Sprawne Państwo 2020”, 

 Strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 

2022, 

 Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 

 Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Politykę energetyczną Polski do 2030 roku.  

 

Dokumenty o charakterze sektorowym to:  

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,  

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014,  

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  

 Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020,  

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

Plan działań na lata 2015 – 2020,  
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 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,  

 Program wodno – środowiskowy kraju,  

 Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,  

 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 Strategie ponadregionalne. 

 

Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym: 

 Program Ochrony Środowiska województwa śląskiego do roku 2019  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, 

 Strategia rozwoju województwa śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu częstochowskiego na lata 

2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Blachownia 2010, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Blachownia, Kraków 2010,  

 Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, 

położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 

rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów 

rocznie”, 

 Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia został opracowany przez Instytut 

Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na podstawie umowy Nr OR – 0815/27/2016, 

zawartej w dniu 29.02.2016 r. 

 

 

 

 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

6 

 

2.2. Koncepcja i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia 

położonej w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim.  

Głównym celem POŚ jest wskazanie dążeń prowadzących do poprawy stanu wszystkich 

elementów środowiska w gminie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

źródeł zanieczyszczeń, jak również ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami.  

W Programie określone zostaną cele polityki ekologicznej gminy, instrumenty realizacji 

programu, niezbędne środki finansowe oraz formy sprawowania kontroli realizacji. 

Program Ochrony Środowiska powinien wytyczać cele polityki ekologicznej Gminy 

Blachownia, takie jak:  

 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przez zmniejszenie zużycia energii, 

surowców i materiałów, a równocześnie wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii i surowców,  

 ochronę wód przez właściwą gospodarkę wodno - ściekową, rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej, 

 ochronę powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze 

źródeł lokalnych oraz ochronę przed hałasem,  

 ochronę gleb i powierzchni ziemi przez racjonalną gospodarkę rolną i rekultywację 

terenów zdegradowanych, 

 ochronę cennych zasobów przyrodniczych z zachowaniem bioróżnorodności, 

 minimalizowanie negatywnych oddziaływań przemysłu oraz komunikacji. 

 

2.3. Metodyka opracowania 
 

Sposób opracowania POŚ został podporządkowany metodologii odpowiedniej dla 

planowania strategicznego, polegającej na: 

 przeprowadzeniu analizy i diagnozy stanu aktualnego środowiska w Gminie 

Blachownia, zawierającej charakterystyki wszystkich komponentów środowiska, 

 zidentyfikowaniu potrzeb, określeniu celów i priorytetów ekologicznych oraz działań 

służących poprawieniu jakości środowiska w Gminie Blachownia, 

 określeniu szczegółowych zadań przewidzianych do realizacji.  
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3. Streszczenie 
 

Przedmiot opracowania stanowi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na 

lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023. Program ten charakteryzuje poszczególne 

elementy środowiska oraz towarzyszące im zagrożenia. Zawiera on określone cele i zadania 

proekologiczne. Dokument ten został sporządzony w oparciu o „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych Programów Ochrony Środowiska” wydane przez 

Ministerstwo Środowiska dnia 2 września 2015 r.  
Program składa się z 11 punktów głównych obejmujących: podstawy prawne 

sporządzania POŚ, informacje ogólne na temat gminy, szczegółowe dane dotyczące oceny 

stanu środowiska, uwarunkowań społecznych, jak również opisu działań mających na celu 

poprawę jakości środowiska wraz z harmonogramem, horyzontem czasowym wykonania oraz 

ich finansowaniem. W programie opisano takie elementy środowiska jak: 

 powietrze, 

 hałas, 

 promieniowanie elektromagnetyczne, 

 gospodarkę wodną, 

 gospodarkę wodno – ściekową, 

 gleby, 

 gospodarkę odpadami,  

 zasoby przyrodnicze. 

Program ten wskazuje jednoznacznie na konieczność przeprowadzenia odpowiednich 

działań mających na celu polepszenie stanu środowiska oraz wzrostu świadomości 

społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych, co ma istotny wpływ na jakość życia 

mieszkańców omawianej gminy. Szczególnie ważne są zmiany w zakresie poprawy jakości 

powietrza, środowiska wodnego oraz glebowego.  

 

4. Ogólna charakterystyka Gminy Blachownia 
4.1. Położenie administracyjne i geograficzne 
 

Gmina Blachownia jest jedną ze 167 gmin w województwie śląskim oraz z 16 w powiecie 

częstochowskim (Rys. 1). Administracyjnie jest ona zlokalizowana w północnej części 

województwa śląskiego, w zachodniej części powiatu częstochowskiego (Kondracki, 1998). 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

8 

 

Geograficznie Blachownia leży w południowej części Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej,  

w obniżeniu Górnej Warty, nad rzeką Stradomką. Położenie geograficzne: 50°46′40″N 18°58′30″E.  

W skład Gminy Blachownia wchodzą: miasto Blachownia oraz sześć sołectw: Cisie 

(część zachodnia), Konradów (cześć północno – wschodnia), Łojki (część wschodnia), Nowa 

Gorzelnia (część wschodnia), Stara Gorzelnia (część północno – wschodnia) i Wyrazów 

(część południowo – wschodnia) (Rys. 2). Blachownia graniczy z jedną gminą miejską: 

Częstochową (od wschodu) oraz trzema gminami wiejskimi: Herby (od południowego – 

zachodu), Konopiska (od południa), Wręczyca Wielka (od północnego – zachodu).   

Zgodnie z danymi Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) całkowita powierzchnia 

Miasta i Gminy Blachownia wynosi 67,21 km2 (6721 ha). Struktura funkcjonalna gminy jest 

następująca: użytki rolne 36,2%, lasy 57,4%, tereny zurbanizowane 3,8%, wody 

powierzchniowe 0,9%, nieużytki 1,3%, tereny różne 0,4%. Na terenie gminy znajdują się 

rozległe obszary leśne. Zajmują one powierzchnię 3697,93 ha, w tym 3585,93 ha to lasy 

publiczne, a 112 ha prywatne.  

Zgodnie z podziałem kraju na podregiony statystyczne Gmina Blachownia, wraz  

z powiatem Kłobuckim oraz miastem Częstochową stanowią podregion częstochowski NTS3, 

zorientowany głownie na rolnictwo, turystkę oraz wytwórczość. 

Przestrzeń obszaru Gminy Blachownia składa się z następujących struktur: 

 miasta Blachownia o zróżnicowanej intensywności zabudowy obszarów zurbanizowanych 

i dostępem do obszarów biologicznie czynnych, 

 kompleksów leśnych północnego, zachodniego i południowego obszaru gminy 

wchodzące w skład makrokompleksów leśnych o znaczeniu krajowym, 

 pradoliny rzeki Gorzelanki i obszarów rolniczych przestrzeni produkcyjnej północnej 

część gminy, 

 pasma infrastrukturalnego z wiodącą funkcją obsługi ruchu kołowego: samochodowego 

oraz kolejowego relacji wschód – zachód (Częstochowa – Herby). 
Źródło: Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998, s. 251 
Źródło: Bank danych lokalnych (http://www.stat.gov.pl) 
             POŚ dla gminy Blachownia – powiat częstochowski, Katowice, grudzień 2004 r.   
             http://www.blachownia.com.pl/article/gmina_blachownia 
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Źródło: www.gminy.pl 

Rys.1. Lokalizacja Gminy Blachownia w powiecie częstochowskim 

 

 
Źródło: http://portal.gison.pl/blachownia/ 

Rys. 2. Zarys Gminy Blachownia 

 

4.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu  
 

Budowa geologiczna 

Zgodnie z Pożaryski (1974) pod względem geologicznym Gmina Blachownia znajduje się 

w północno – wschodniej części monokliny Śląsko – Krakowskiej, która charakteryzuje się 

monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża tj.: triasowych, jurajskich i kredowych. 

Stanowią one jednoskrzydłową antyklinę powstałą w trzeciorzędzie, która zapada się  

w kierunku północno –  wschodnim, pod kątem 1 – 5o. 
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Do najstarszych utworów występujących na terenie Gminy Blachownia należą osady 

triasu górnego (kajpru), które reprezentowane są przez iły pstre (o zabarwieniu czerwonym, 

brunatnym z przewarstwieniami piaskowców), jak również piasków o zróżnicowanej 

granulacji z wkładkami wapieni. Utwory jury środkowej (doggeru), reprezentowane są przez 

piaskowce kościeliskie w dolnej części, a iły rudonośne z wkładkami syderytów oraz 

sferosyderytów w środkowej części. Utwory czwartorzędowe obejmują praktycznie cały 

obszar gminy, w tym te o największe miąższości występują w części środkowej, w dolinie 

rzeki Stradomki. 
Źródło: POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 

       Pożaryski W., Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. W: Budowa geologiczna  
             Polski. T. 4. Cz. 1. Wyd. Geol. Warszawa, 1974 
 

Rzeźba terenu  

Rzeźba terenu na obszarze Gminy Blachownia wykazuje znaczne zróżnicowanie. Na 

obszarze omawianej gminy znajduje się region fizyczno – geograficzny tj. Obniżenie Górnej 

Warty, o szerokości od 8 do 12 km, powstały przez wypreparowanie podatnej na erozję serii 

ilastej doggeru. Przez gminę przebiega także fragment Środkowojurajskiego Progu 

Serbskiego (Pagóry Brzezińskie), który stanowi wąski pas wzniesień piaskowcowych, 

ciągnących się między Herbami i Bodzanowicami nad rzeką Liswartą. 

W morfologii rejonu Garbu Herbskiego można wyróżnić następujące obszary: 

 wysoczyznę polodowcową, która stanowi miejscami równinę sandrową, zajmującą 

obszar całej gminy, zbudowaną z utworów lodowcowych oraz wolnolodowcowych tj.: 

piaski, żwiry i gliny zwałowe, 

 doliny rzeczne, które tworzy rzeka Stradomka i jej dopływy. Dolina Stradomki 

wyraźnie zaznacza się w krajobrazie gminy, w obrębie którego wyróżnia się dwie 

terasy: niższą (zalewową) i wyższą (nadzalewową), 

Pod względem hydrograficznym cały obszar Gminy Blachownia przynależy do zlewni 

rzeki Warty.  

Na terenie całej gminy rozprzestrzenione są utwory czwartorzędowe, wśród których 

przeważają utwory akumulacji lodowcowej i wolnolodowcowej (plejstocen), jak również 

akumulacji wodnej (holocen), reprezentowane przez  piaski i żwiry.  

Źródło: POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 
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4.3. Warunki hydrogeologiczne 
 

Na obszarze Gminy Blachownia w zależności od utworów geologicznych wyróżnia się 

dwa piętra wodonośne – czwartorzędowe i jurajskie. Czwartorzędowe piętra wodonośne 

związane są z utworami piaszczysto – żwirowymi. W obrębie dolin rzecznych, które 

wypełnione są utworami o dużej przepustowości, wody występują na niewielkiej głębokości. 

Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości ok. 1,0 m od powierzchni terenu.  

W przypadku jurajskiego piętra wodonośnego wyróżnia się dwa poziomy. Poziom 

piaskowców międzyrudnych, które  zbudowane są z cienkich warstw piaskowca. Piaskowce 

te występują w grubej serii iłów rudonośnych, górnej części doggeru. Zwierciadło wody 

występuje pod ciśnieniem na znacznej głębokości. Znaczenie gospodarcze ma poziom 

piaskowców kościeliskich. Miąższość utworów wodonośnych wynosi 15 – 20 m.  

W okolicach Gminy Blachownia warstwa ta występuje na głębokości 22 m, co stanowi 

najobfitszy poziom wodonośny na tym terenie. Wody tego poziomu charakteryzują się 

znacznym zanieczyszczeniem związkami żelaza co powoduje, że są one niezdatne do celów 

pitnych bez zastosowania procesów uzdatniania. 

Źródło: POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 

 

4.4. Klimat 
 

Gmina Blachownia usytuowana jest w obrębie dwóch regionów fizyczno – 

geograficznych: Obniżenia Górnej Warty i Prosny oraz częściowo Progu Środkowo – 

Jurajskiego tj. „Garb Herbski” lub „Próg Herbski”. Zgodnie z klasyfikacją wg Okołowicza  

i Martyn (1984), gmina ta znajduje się w małopolskim regionie klimatycznym (region 

wyżynny), o przeważających wpływach oceanicznych. Jest to obszar o klimacie 

umiarkowanym, który charakteryzuje się temperaturą średnio roczną na poziomie 7,5 – 8 oC. 

Średnia suma opadów atmosferycznych wynosi około 600 – 700 mm rocznie. Na terenie 

Gminy Blachownia przeważają wiatry północne i południowo – zachodnie oraz zachodnie. 

Najniższa wilgotność powietrza występuje w miesiącach od marca do sierpnia, a najwyższa 

od listopada do stycznia. Duża wilgotność powietrza oraz bliskość otwartych zbiorników 

wodnych sprzyjają powstawaniu mgieł w okresie zimy i lata.  
Źródło: Okołowicz W., Martyn D., 1984: Regiony klimatyczne. [w:] Atlas Geograficzny 
                Polski, PPWK, Warszawa. s. 11. 

         Program Ochrony Środowiska dla gminy Blachownia – powiat częstochowski, 2004 
         Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia n lata 2016 - 2020   
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4.5. Demografia 
 

Zgodnie z danymi GUS Gmina Blachownia zajmuje obszar o łącznej powierzchni 67,21 

km2, obejmujący Miasto Blachownię (54% obszaru gminy) i przyległe sołectwa: Cisie, 

Gorzelnia, Konradów, Łojki i Wyrazów. Blachownia jest najmniejszą pod względem 

powierzchni gminą miejsko – wiejską w rejonie częstochowskim. Stanowi ona ośrodek 

miejski, otoczony obszarem wiejskim, o silnych związkach funkcjonalnych z miastem 

Częstochową. Obszary miejskie zamieszkuje aktualnie 9830 osób, z kolei wiejskie 3384 osób. 

Gęstość zaludnienia wynosi 198 osób/km2. Liczba mieszkańców wykazuje tendencję 

spadkową: od 13389 osób w 2003 r. do 13214 osób w 2014 r. (ubytek o 175 osób w stosunku 

do 2003 r.). Struktura ludności względem płci wskazuje zatem na występowanie dysproporcji 

pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn, z przewagą kobiet. W roku 2014 w gminie mieszkało 

6942 kobiet i 6272 mężczyzn.   

W 1995 r. odsetek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowił 24,7%, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym 16,6%. W roku 2014 wartości te wyniosły odpowiednio 

16,3% (spadek o 8,4%) i 20,9% mieszkańców gminy (wzrost o 4,3%). Liczby te wskazują na 

proces „starzenia się społeczeństwa”, który oddziałuje negatywnie na rozwój sfery społeczno 

– gospodarczej. W tabeli 1 przedstawiono strukturę demograficzną w Gminie Blachownia na 

przełomie lat 2003 – 2014.  

Źródło: Bank danych lokalnych (http://www.stat.gov.pl) 

 

Tab. 1. Struktura demograficzna Gminy Blachownia w latach 2003 – 2014 (stan na 31.12.2014 r.) 

Rok Kobiety Mężczyźni Obszary 
miejskie 

Obszary 
wiejskie 

Ogółem 

2003 7095 6294 10001 3388 13389 
2004 7103 6280 9967 3416 13383 
2005 7110 6270 9925 3455 13380 
2006 7074 6264 9880 3458 13338 
2007 7069 6273 9898 3444 13342 
2008 7068 6271 9889 3450 13339 
2009 7096 6272 9891 3477 13368 
2010 7019 6336 9953 3402 13355 
2011 6998 6323 9935 3386 13321 
2012 6943 6290 9863 3370 13233 
2013 6591 6272 9839 3384 13223 
2014 6942 6272 9830 3384 13214 

Źródło: Bank danych  lokalnych (http://www.stat.gov.pl) 
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W końcu listopada 2015 r. liczba bezrobotnych w Gminie Blachownia wynosiła 586 osób. 

Procentowo wyższe bezrobocie obserwowano w przypadku kobiet i wyniosło ono 52,4% 

ogólnej liczby osób bezrobotnych na terenie gminy. Udział osób bezrobotnych w Gminie 

Blachownia stanowi 3,8% ogólnej liczby bezrobotnych na terenie powiatu częstochowskiego. 

W tabeli 2 przedstawiono strukturę bezrobotnych w Gminie Blachownia. 

 

Tab. 2. Struktura bezrobotnych w Gminie Blachownia (stan na listopad 2015 r.) 

Jednostka Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych  
z prawem do zasiłku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Gmina Blachownia 307 279 586 110 
Powiat częstochowski 7867 7476 15343 2346 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy (PUP) Częstochowa, grudzień 2015 r. 
 

4.6. Sytuacja gospodarcza 
 

Na terenie Gminy Blachownia znajdują się podmioty gospodarcze mogące wywierać 

wpływ na środowisko. Podmioty te przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tab. 3. Wykaz podmiotów gospodarczych mogących wywierać wpływ na środowisko  

Podmiot Działalność Adres 
AVICO Skup złomu Blachownia, ul. 1 Maja 3b 

Groch Metal Surowce wtórne Blachownia, ul. Sienkiewicz 22c 
Hermex Obrót surowcami wtórnymi Blachownia, ul. 1 Maja 5 

KM Metal Skup i przerób surowców 
wtórnych Blachownia, ul. 1 Maja 3 

Metal Plast Sprzedaż wyrobów 
metalowych Łojki, ul. Długa 4 

Mikoda Odlewanie żeliwa Blachownia, ul. 1 Maja 3c 

Pol Cars Blacharstwo, lakiernictwo  
i mechanika Konradów, ul. Wrzosowa 1a 

Brothers Skup, recykling i sprzedaż 
metali i tworzyw sztucznych Łojki, ul. Długa 4 

Grabarczyk Produkcja materiałów do 
produkcji zniczy Blachownia, ul. Zielona 8a 

Bud Las Piaskownia Blachownia Cisie 
Inter Trans Stacja kontroli pojazdów Blachownia, ul. Kościuszki 36b 

Moreno Sprzedaż kruszywa Łojki, ul. Długa 18b 
Jar Bud Stacja paliw Blachownia, ul. Wręczycka 11 
Eliasz Stacja kontroli pojazdów Nowa Gorzelnia, ul. 107 a 

Mik Stal Handel wyrobami hutniczymi Łojki, ul. Długa 4 
Automobilklub 
Częstochowski Tor Wyrazów, przy DK46 

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu gminy Blachownia 
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4.7. Transport 
 

Gmina Blachownia położona jest przy drodze krajowej nr 46 Częstochowa – Opole.  

Na terenie gminy znajdują się również drogi powiatowe o łącznej długości 29,04 km (Rys. 3). 

W przyszłości planowana jest również budowa odcinka autostrady A1, w ramach którego 

zaprojektowany i wybudowany zostanie węzeł łączący autostradę z drogą krajową 46  

(Rys. 4). Budowa autostrady jest uwzględniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128,  

poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych  

na lata 2011 – 2015”. Przedsięwzięcie to jest częścią Koncepcji Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim  

nr 252 z 2012 roku. Blachownia posiada dogodne połączenie autobusowe z Częstochową. 

Miasto położone jest przy szlaku kolejowym Częstochowa – Opole. Ponadto posiada 

bezpośrednie pasażerskie połączenia kolejowe z Częstochową, Lublińcem i Tarnowskimi 

Górami. Obecnie pasażerski transport kolejowy ma jedynie znaczenie uzupełniające,  

w przyszłości jego rola powinna wzrosnąć. 

Blachownia położona jest w strefie działania międzynarodowego portu lotniczego  

w Pyrzowicach, który obsługuje ok. 2,4 mln pasażerów rocznie.  

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Blachownia - powiat częstochowski, 2004  
              (http://www.czestochowa.powiat.pl/powiat/komunikacja_w_powiecie.html) 
 

 
Źródło: http://czestochowa.powiat.pl/pzd/index.php?page=blachownia 

Rys. 3. Zarys sieci dróg na terenie Gminy Blachownia 
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Źródło: http://www.a1-rzasawa-blachownia.pl/ 

Rys. 4. Zarys planowanej budowy odcinka autostrady A1 

 

4.8. Walory turystyczne i kulturowe 
 

Do walorów turystycznych gminy należy zaliczyć obszary leśne i doliny rzeczne, oraz 

zbiornik wodny „Blachownia” wraz z otaczającymi go terenami otwartymi. Właściwe 

wyeksponowanie i wykorzystanie tych walorów może przyczynić się do podniesienia 

atrakcyjności turystycznej gminy.  

Potencjał kulturowy obszaru Gminy Blachownia wynika z posiadania obiektów 

archeologicznych, zabytków urbanistyki i architektury, miejsc historycznych oraz zabytków 

techniki.  

Do rejestru zabytków na terenie Gminy Blachownia został wpisany budynek mieszkalny 

przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 11 (nr rejestr A – 524/91 decyzja z 05.06.1991 r).  

Do cennych obiektów zliczyć należy ponadto nieruchomości przedstawione w tabeli 4. 

Znajdują się tu także: kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Celowym wydaje się określenie 

ich wartości artystycznych i historycznych pod kątem umieszczenia w ewidencji zabytków. 
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Tab. 4. Nieruchome obiekty zabytkowe w Gminie Blachownia 

Nieruchome obiekty zabytkowe 
Rodzaj obiektu Lokalizacja 

Kościół rzym.- kat. p.w. św. Michała 
Archanioła 

Blachownia ul. Sienkiewicza 14 

Dom USC –dawna stacja kolejowa Blachownia ul. Sienkiewicza 19 
Dom drewn. ok.1910 r. Blachownia ul. Kościuszki 10 

Cmentarz paraf. rzym- kat. ok. 1910 r. Blachownia 
Dom drewn. ok.1923 r. Blachownia- Brzózka,  

ul. Starowiejska 86 
Budynek szpitala mur. p. XX w. Blachownia- Ostrowy, ul. Bema 2 

Dom drewn. ok.1910 r. Blachownia - Ostrowy,  
ul. Biegańskiego 2 

Dom drewn. ok.1925 r. Blachownia - Ostrowy, ul. Kopernika 7 
Dom drewn. ok.1920 r. Blachownia - Ostrowy, ul. Pocztowa 12 
Dom drewn. ok.1914 r. Blachownia - Malice,  

ul. Malicka 7 
Kapliczka drew. 1903 r. Cisie 

Młyn drew.1924 r. Cisie, ul. Cisiańska nr 78 
Spichlerz przy młynie mur. 1924 r. Cisie, ul. Cisiańska nr 75 

Kapliczka mur Łojki 
Pozostałości folwarku w Łojkach - 

Wyrazowie 
Łojki 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy 
              Blachownia, Kraków 2010  
 

Na terenie Gminy Blachownia znajdują się również stanowiska archeologiczne 

rozmieszczone w Cisiu (3 stanowiska) i we wschodnim rejonie gminy (głównie na terasach 

rzeki Stradomki). Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Blachownia 

przedstawiono w tabeli 5.  

 

Tab. 5. Stanowiska archeologiczne w Gminie Blachownia 

Stanowiska archeologiczne 
Blachownia st.1 Osada średniowieczna 

Cisie st.1 Ślady osadnictwa epoka kamienna 
Cisie st.2 Ślady osadnictwa okres nowożytny 
Cisie st. 3 Ślady osadnictwa okres nowożytny 

Ottonów st.1 Osada średniowieczna 
Wyrazów st. 1 Osada łużycka , epoka brązu 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy 
              Blachownia, Kraków 2010  
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5. Ocena stanu środowiska Gminy Blachownia 
5.1. Powietrze atmosferyczne 
 

Jakość powietrza na terenie gminy oceniana jest w oparciu o krajową sieć monitoringu 

powietrza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r.  

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 914), 

w klasyfikacji odnoszącej się do kryteriów związanych z ochroną zdrowia w dokumencie tym 

wyróżniono następujące klasy:    

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten 

margines jest określony, 

 klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu 

celu długoterminowego, 

 klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 

długoterminowego. 

Prowadzona jest także klasyfikacja jakości powietrza ze względu na oddziaływanie 

zanieczyszczeń na rośliny w oparciu o zawartość dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu. 

 

Obszar Gminy Blachownia należy do strefy śląskiej PL2405 wyznaczonej dla oceny 

jakości powietrza w Polsce. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej kryteria oceny w roku 

2014 r. strefa ta pod względem parametrów związanych z ochroną zdrowia została zaliczona 

do następujących klas: 

 dwutlenek siarki (SO2): klasa A 

 dwutlenek azotu, (NO2): klasa A 

 tlenek węgla (CO): klasa A 

 benzen (C6H6): klasa A 

 ozon (O3): klasa C 

 ołów (Pb): klasa A 

 arsen (As): klasa A  

 kadm(Cd): klasa A 

 nikiel (Ni): klasa A 

 benzo(a)piren (B(a)P) klasa C 
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 pył PM2,5: klasa C 

 pył PM10: klasa C 

 

W odniesieniu do klasyfikacji związanej w oddziaływaniem na rośliny poziom dwutlenku 

azotu i tlenku siarki w 2014 r. nie wykazywał przekroczeń; strefa dla tych wskaźników 

została zaliczona do klasy A. W przypadku ozonu strefa zalicza się do klasy D2. 
Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014  

       Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez  
             WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska 
 

O przekroczeniu wartości dopuszczalnych i zaliczeniu obszaru gminy do klasy C  

w klasyfikacji w przypadku benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 decyduje 

głównie emisja z indywidualnych palenisk domowych oraz emisja komunikacyjna. Obecnie 

uciepłownienie gminy jest stosunkowo niewielkie. Dodatkowo mieszkańcy pozbawieni byli 

możliwości korzystania z sieci gazowej. W rezultacie powszechne było wykorzystanie mniej 

efektywnych źródeł ciepła, charakteryzujących się niewielką sprawnością i znaczną  

emisją zanieczyszczeń. Brak dostaw gazu dodatkowo wymuszał konieczność stasowania  

pieców opalanych węglem także w okresie zimowym. Ważnym źródłem emisji pyłu  

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), do których zalicza się 

benzo(a)piren jest także emisja komunikacyjna. Jej wpływ w związku ze zwiększeniem się  

w ostatnich latach natężenia ruchu komunikacyjnego gwałtownie wzrasta.  

W roku 2015 został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy 

Blachownia na lata 2016 – 2020, w ramach którego została przeprowadzona inwentaryzacja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uzyskane rezultaty potwierdziły przedstawione 

wcześniej wnioski wynikające z badań monitoringowych. Również w tym przypadku 

wskazano, że elementami szczególnie niekorzystnie wpływającymi na stan powietrza  

w gminie są: 

 emisja substancji szkodliwych z budynków mieszkalnych i budynków użyteczności 

publicznej, które są zasilane z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe (gdzie często 

stosuje się paliwo złej jakości); jedynie niewielka część budynków korzysta z sieci 

ciepłowniczej; 

 emisja z transportu – liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy rośnie; 

zarejestrowane są pojazdy samochodowe z przestarzałymi silnikami, emitującymi 

znaczącą ilość substancji szkodliwych; 
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 niepełna termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz brak 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zasobach komunalnych. 

W tabeli 6 przedstawiono aktualną emisję CO2 do powietrza na terenie Gminy Blachownia. 

 

Tab. 6. Aktualna emisja CO2 na terenie Gminy Blachownia  

Bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) w podziale na 
poszczególne składowe 

Emisja CO2 [Mg] 

Ogrzewanie 29 207,64 
Budynki mieszkalne 27 603,93 

Budynki użyteczności publicznej 1 603,71 
Energia elektryczna 7 304,18 

Cele bytowe i komunalne 6 473,26 
Oświetlenie komunalne 830,92 

Gaz (cele inne niż grzewcze) 0,00 
Transport 17 515,37 

RAZEM BEI na terenie Gminy Blachownia 54 027,20 
Źródło: PGN dla gminy Blachownia na lata 2016 – 2020 

 

5.2. Hałas 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627, z późn. zm.) definiuje podstawowe pojęcia dotyczące hałasu jak: 

 emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 

działalności człowieka do powietrza wody lub ziemi energie, takie jak hałas czy 

wibracje, 

 hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz, 

 poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB). 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub 

na zmniejszaniu poziomu hałasu do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu 

odniesienia. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826  

z późn. zm.). 
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W rozporządzeniu określono standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi, linie 

kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk 

tramwajowych poza pasem drogowym), jak i poziomy hałasu w środowisku powodowanego 

przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych. 

Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), wydane zostało rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81). Rozporządzenie to określa wartości progowe poziomów 

hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom 

hałasu przekracza poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Oznacza 

to, że dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda 

lub rada powiatu (w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest 

dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. 

Do podstawowych czynników mających wpływ na klimat akustyczny Gminy Blachownia 

należy zaliczyć komunikację drogową, w znacznie mniejszym stopniu hałas przemysłowy 

oraz związany z przebiegającą przez gminę linią kolejową. 

Komunikacja drogowa jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem 

hałasu. Ciągły wzrost ilości pojazdów w gminie, rozwój dróg w regionie, a także stan 

nawierzchni wielu ciągów komunikacyjnych wpływa na zwiększenie obszaru środowiska 

objętego ponadnormatywnym poziomem hałasu. 

Na podstawie prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony przed 

hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018” opracowanej przez firmę Ekokom  

Sp. z o.o. z Krakowa, w otoczeniu istniejącego ciągu komunikacyjnego przechodzącego przez 

Gminę Blachownia stwierdzono ponadnormatywne przekroczenia hałasu (Tab. 7). 
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Tab. 7. Poziomy przekroczeń hałasu w Gminie Blachownia  

Nazwa 
odcinka drogi 

Orientacyjny 
kilometraż Zakres naruszeń dopuszczalnych 

wartości poziomu hałasu wyrażonego 
wskaźnikiem LDWN* od do 

DK Nr 46 
Herby - 

Blachownia 
Około 178+300 

Rozproszona zabudowa mieszkaniowa 
narażona jest na ponadnormatywne przekroczenia 

hałasu sięgające 5,1 – 10 dB 

 
DK Nr 46 

Blachownia - 
Częstochowa 

179+700 181+350 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w na 
granicach poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem 

LDWN o wartości przekraczającej dopuszczalną 
normę o około 0,1 – 5 dB, natomiast w mniejszej: 

5,1-10 dB 

 
DK Nr 46 

Blachownia - 
Częstochowa 

 
182+750 

 
183+492 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w na 
granicach poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem 

LDWN o wartości przekraczającej dopuszczalną 
normę o około 0,1 – 5 dB, natomiast w mniejszej: 

5,1 – 10 dB. 
*LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 
1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy 
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00) wg. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.) 
Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

       dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych 
              wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków 
             linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie” 
 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu mogą także występować w otoczeniu linii 

kolejowej. W porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać poziom  

50 dB w odległości do około 80 m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne 

zmiany ze względu na stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju i stanu 

taboru kolejowego, położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski). 

Źródło: POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 

 

Obecnie na terenie Gminy Blachownia istnieje kilka spółek powstałych po prywatyzacji 

Huty Blachownia tj. KM METAL, Hermex, odlewa żeliwa Mikoda. Działalność gospodarcza 

prowadzona jest w budynkach blisko zabudowy mieszkalnej. Źródłem hałasu o charakterze 

przemysłowym mogą być niewielkie zakłady produkcyjne i obiekty usługowe, do których 

zaliczyć należy m.in. zabudowę handlową wraz z jej infrastrukturą (systemami chłodniczymi, 

wentylacyjnymi i klimatyzatorami) zlokalizowaną na niższych kondygnacjach budynków 

mieszkalnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
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5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

Promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) nazywamy promieniowanie, którego 

energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie 

powodując w nim procesu jonizacji. Jest ono ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego 

i pola magnetycznego, które charakteryzują:  

 składowa elektryczna i magnetyczna dla pól elektromagnetycznych stałych oraz pól  

o częstotliwości od 50 Hz do 10 MHz, 

 składowa elektryczna dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 10 MHz 

do 300 MHz, 

 średnia gęstość mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 

MHz. 

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pól elektromagnetycznych występuje 

wyłącznie podczas eksploatacji źródeł je wytwarzających. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymywania tych poziomów  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia 

wytwarzające: 

 pole elektryczne i magnetyczne stałe, 

 pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektro-

energetyczne wysokiego napięcia, 

 pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 000 MHz, są to: 

urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

 

Wymienione rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem 

niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska określa także: 

 dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego  

w środowisku, 

 wymagania dotyczące wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania 

niejonizującego wykonywanych dla celów ochrony środowiska. 

 

Rozporządzenie ustala także dla obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz obszarów, na 

których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły odrębną wartość 

składowej elektrycznej tego pola w wysokości 1 kV/m. Dla pozostałych terenów, na których 
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przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń, ww. rozporządzenie ustala wysokość 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości  

10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 80 A/m. 

 

Na terenie Gminy Blachownia zlokalizowane są następujące źródła niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz: 

 napowietrzna linia elektroenergetyczne o napięciu 110 kV*, 

 napowietrzna linia zasilająca o napięciu 30 kV i 15 kV, 

 stacje transformatorowe,  

 urządzenia radiokomunikacyjne, w tym głównie stacje bazowe telefonii komórkowej – 

zlokalizowanych na terenie KM Metal (1 maszt) i Domu Pomocy Społecznej  

(2 maszty). 
*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się stacje i linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397). 

 

Zasilanie Gminy Blachownia odbywa się za pośrednictwem stacji transformatorowych.  

Na analizowanym obszarze zlokalizowane są następujące główne punkty zasilające (GPZ): 

 GPZ – napięcie 30/SN kV 

 GPZ – napięcie 15/SN kV 

 GPZ – napięcie 15/SN kV 

Źródło: POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 

 

5.4. Gospodarka wodami 

5.4.1. Wody powierzchniowe 
 

Obszar gminy pod względem hydrograficznym należy do zlewni rzeki Warty. Zarządcą 

wód na omawianym terenie jest RZGW w Poznaniu. Przez gminę przepływa rzeka 

Stradomka. Całkowita długość rzeki wynosi ok. 20 km. Powierzchnia zlewni cieku wynosi 

256,8 km2. Bierze ona swój początek w okolicy wsi Puszczew na zalesionym obszarze 

Grzbietu Herbskiego. Stradomka jest lewostronnym dopływem Warty do której uchodzi na 

terenie miasta Częstochowy. Najważniejsze dopływy Stradomki to rzeki Aleksandria 

(Trzepizurka) oraz Gorzelanka. W 2014 r. w ramach państwowego monitoringu środowiska 
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realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) 

prowadzone były pomiary na rzece Stradomce w dwóch punktach kontrolnych oraz na 

dopływie Stradomki – Gorzelance. Wynikiem prowadzonego monitoringu jest ocena stanu  

i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.  

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) 

wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników badań 

pozyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę 

stanu ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Zasady przeprowadzania oceny wyznacza 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482). 

Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny określa jakość struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań 

elementów biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych określa się poprzez nadanie 

jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 

dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta  

i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału 

ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał „dobry i powyżej dobrego”. 

O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych 

elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału 

ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 

Źródło:http://www.gios.gov.pl/pl/mkoopz/8-pms/203-sposob-oceny-stanu-wod 

 

Wyniki jakości wód oraz ocenę omawianych cieków wodnych przedstawiono w tabelach 8 i 9. 
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Tab. 8. Średnie wartości wskaźników jakości wód rzeki Stradomki i Gorzelanki w 2014 r. 

 
Wskaźniki jakości wód, 

 
Jednostka 

Gorzelanka 
Częstochowa 
ul. Główna 

Stradomka 
miejscowość 

Cisie 

Stradomka 
ujście do 
Warty 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 
IO) – 0,262 – 0,499 

Temperatura ºC 10,1 11,5 11,7 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 10,2 6,5 9,8 

BZT5 mgO2/l 2 3,9 1,9 
OWO mgC/l 14,3 16,3 9,6 

Przewodność w 20ºC uS/cm 423 372 488 
Substancje rozpuszczone mg/l 304 273 – 

Twardość ogólna mgCaCO3/l 195 115 169 
Odczyn pH – 6,9 – 7,6 7 – 7,7 6,9 – 7,5 

Azot amonowy mgN-NH4/l 0,56 3,83 0,67 
Azot Kjeldahla mg N/l 0,76 4,41 0,91 

Azot Azotanowy mgN-NO3/l 1,36 0,4 2,11 
Azot Ogólny mgN/l 2,11 4,48 3,03 

Fosforany mgPO4/l 0,169 0,398 0,078 
Fosfor ogólny mgP/l 0,144 0,494 0,139 

Cynk mgZn/l 0,21 0,028 0,069 
Miedź mgCu/l 0,007 0,005 0,011 

Fenole lotne (indeksfenolowy) mg/l <0,001 <0,001 <0,001 
Węglowodory ropopochodne- 

indeks olejowy mg/l <0,05 <0,05 0,033 

Benzo(g,h,i)perylen μg/l – – 0,0043 
Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l – – 0,0042 

Źródło:http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2014/rzeki.pdf 

 
 
Tab. 9. Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (JCW) rzecznych na 

              terenie Gminie Blachownia (stan 2014 r.) 
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Źródło:http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2014/i 
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Stradomka, od wypływu ze Zbiornika Blachownia do ujścia do Warty, jest zaliczana do 

silnie zmienionych jednolitych części wód ze względu na liczne zmiany morfologiczne cieku 

(obwałowania i regulację). Potencjał ekologiczny rzeki został oceniony jako umiarkowany. 

Wskaźnikiem decydującym o ocenie była klasyfikacja elementów biologicznych –

makrofitowy wskaźnik rzeczny, który został zakwalifikowany do klasy III. Pozostałe 

elementy oceny (elementy hydromorfologiczne i grupa 3.1 – 3.6) klasyfikują omawianą JCW 

w II klasie. W odniesieniu do oceny za 2012 r. należy wskazać poprawę jakości. Większość 

wskaźników fizykochemicznych spełnia wymogi dla pierwszej klasy czystości, jedynie  

wartości wskaźnika ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) decydują o klasyfikacji 

elementów fizykochemicznych do II klasy. 

Gorzelanka zalicza się do naturalnych jednolitych części wód. Stan ekologiczny cieku 

został oceniony jako słaby ze względu na wartość indeksu okrzemkowego, który klasyfikuje 

wody do IV klasy czystości. Elementy z grupy wskaźników fizykochemicznych (grupa  

3.1 – 3.5) spełniają dopuszczalne normy I klasy czystości, jedynie zawartość ogólnego węgla 

organicznego (OWO) w 2014 r. była na poziomie klasy II. Elementy fizykochemiczne  

z grupy 3.6 takie jak: cynk, miedź, glin w wodach Gorzelanki występowały na poziomie  

II klasy, pozostałe oznaczenia spełniają wymogi stawiane pierwszej klasie czystości wód. 

W 2014 r. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na zlecenie Gminy 

Blachownia prowadził badania wód zasilających zbiornik. przekroje badawcze zlokalizowano 

w przekrojach ujściowych Stradomki i Aleksandrii. W tabeli 10 przedstawiono uzyskane 

wartości średnie wskaźników hydrochemicznych.  
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Tab. 10. Wartości średnie wskaźników hydrochemicznych (okres badawczy 04. – 09. 2014) 

Oznaczenie Jednostka Stradomka ujście Aleksandria ujście 
1 2 

pH – 7,28 7,20 
BZT5 mgO2/l 6 4 
ChZT mgO2/l 35 33 

TC mgC/l 33,91 23,40 
IC mgC/l 21,88 12,92 

TOC mgC/l 12,07 10,40 
Twardość ogólna mgCaCO3/l 105 56 

Zasadowość mgCaCO3/l 66 39 
Azot azotanowy mgN/l 1,77 2,39 
Azot azotynowy mgN/l 0,12 0,02 
Azot amonowy mgN/l 1,71 0,75 

Azot organiczny mgN/l 0,78 0,65 
Azot ogólny mgN/l 4,37 3,80 

Ortofosforany mgP/l 0,039 0,035 
Polifosforany mgP/l 0,057 0,044 

Fosfor organiczny mgP/l 0,156 0,121 
Fosfor całkowity mgP/l 0,251 0,200 

Chlorki mgCl/l 14,87 15,10 
Siarczany mgSO4/l 36,85 38,35 

Subst.rozp. Mg/l 198 177 
Subst. lotne mg/l 137 116 

Subst. nielotne mg/l 62 61 
Zawiesina mg/l 8 9 

Przewodnictwo wł. µS/cm 270 244 
 

Uzyskane wyniki świadczą o stosunkowo wysokim zanieczyszczeniu wód Stradomki. 

Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczenia są nieoczyszczone ścieki komunalne lub 

gospodarcze z gospodarstw rolnych. Świadczą o tym wyraźnie podwyższone wartości ChZT, 

azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w sektorze komunalnym, a przede wszystkim transport ścieków na oczyszczalnię 

należy zaliczyć do priorytetów w dziedzinie gospodarki wodnej w gminie. 

Na rzece Stradomce we wschodniej części miejscowości Blachownia zlokalizowany jest  

zbiornik retencyjny „Blachownia” (Rys. 5). Zalew powstał w latach czterdziestych XIX 

wieku w wyniku przegrodzenia rzeki Stradomki zaporą w km 13+060. Wody zbiornika 

początkowo wykorzystywano do napędzania urządzeń w pobliskiej hucie, ale ze względu na 

niewielką głębokość akwenu oraz panujące warunki klimatyczne zaniechano tej działalności. 

Obecnie zbiornik pozwala na wyrównywanie przepływu przy krótkotrwałych wezbraniach 

oraz pełni rolę rekreacyjną. 
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Zbiornik ma powierzchnię 47 ha i pojemność około 500 000 m3. Maksymalna głębokość 

zbiornika przy zaporze wynosi około 2,0 m, natomiast średnia głębokość wynosi 1,0 m. 

Zbiornik zasilany jest dwoma ciekami: rzeką Stradomką oraz Aleksandrią.  

 

 
Źródło: www.google.pl/maps 

Rys.5. Zalew Blachownia  

 

Całkowita powierzchnia zlewni zbiornika jest równa 113,33 km2. Zlewnia rzeki 

Stradomki powyżej zbiornika ma powierzchnię 67,89 km2. W miejscowości Herby (powiat 

lubliniecki) powyżej zbiornika do Stradomki odprowadzane są ścieki z oczyszczalni 

mechaniczno – biologicznej obsługującej około 4300 mieszkańców i przepustowości  

1100 m3/d. Zlewnia rzeki Aleksandrii (powierzchnia 22,11 km2) jest mniej zurbanizowana. 

Należy także zaznaczyć, że znaczna część miejscowości znajdujących się w zlewni zbiornika 

nie posiada kanalizacji. Średni przepływ w Stradomce w przekroju ujście do zbiornika,  

w badaniach prowadzonych w roku 2014, wyniósł 0,55 m3/s (wahania w zakresie 0,41 – 0,78 

m3/s). 
Źródło: Franciszek Pistelok, Maciej Kostecki, Alina Pohl, Izabela Jureczko, Wielopierścieniowe 
               węglowodory aromatycznych w wodzie i osadach dennych płytkiego zbiornika zaporowego 
              na przykładzie zbiornika w Blachowni, Archiwum Ochrony Środowiska (w druku) 

 

W trakcie tych badań wykonano analizy fizykochemiczne wód i osadów zbiornika. Do 

badań wyznaczono 5 stanowisk pomiarowych: 

 Stanowisko nr 1 – rzeka Stradomka powyżej zbiornika 

 Stanowisko nr 2 – rzeka Aleksandria powyżej zbiornika 

 Stanowisko nr 3 – brzeg prawy – pomost MOSIR 
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 Stanowisko nr 4 – brzeg lewy – kąpielisko 

 Stanowisko nr 5 – zbiornik strefa zapory – odpływ 

Średnie wartości badanych wskaźników hydrochemicznych przedstawia tabela 11, w której. 

dla porównania zamieszczono także wyniki dotyczące zasilania zbiornika wodami Stradomki 

i Aleksandrii.  

 

Tab. 11. Wartości średnie wskaźników hydrochemicznych na wybranych stanowiskach  

                 pomiarowych (okres badawczy 04. – 09.2014) 

Oznaczenie Jednostka 
Stanowisko 

1 2 3 4 5 
pH – 7,28 7,20 8,38 8,37 8,41 

BZT5 mgO2/l 6 4 9 10 10 
ChZT mgO2/l 35 33 58 55 59 

TC mgC/l 33,91 23,40 33,55 33,46 35,41 
IC mgC/l 21,88 12,92 17,05 17,15 17,48 

TOC mgC/l 12,07 10,40 16,50 16,32 17,90 
Tward.og. mgCaCO3/l 105 56 75 74 74 

Zasadowość mgCaCO3/l 66 39 49 49 47 
Azot azotanowy mgN/l 1,77 2,39 0,55 0,58 0,55 
Azot azotynowy mgN/l 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 
Azot amonowy mgN/l 1,71 0,75 1,38 1,16 1,15 
Azot organiczny mgN/l 0,78 0,65 1,65 1,23 2,54 

Azot ogólny mgN/l 4,37 3,80 3,60 2,98 4,26 
Ortofosforany mgP/l 0,039 0,035 0,038 0,041 0,019 
Polifosforany mgP/l 0,057 0,044 0,086 0,086 0,115 

Fosfor organiczny mgP/l 0,156 0,121 0,124 0,204 0,117 
Fosfor całkowity mgP/l 0,251 0,200 0,247 0,331 0,249 

Chlorki mgCl/l 14,87 15,10 17,31 17,45 16,46 
Siarczany mgSO4/l 36,85 38,35 24,88 24,49 23,91 

Subst.rozp. mg/l 198 177 162 162 158 
Subst. lotne mg/l 137 116 101 101 97 

Subst. nielotne mg/l 62 61 61 62 60 
Zawiesina mg/l 8 9 25 25 25 

Przewodnictwo wł. µS/cm 270 244 199 200 198 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Ocena aktualnego stanu jakości wody zbiornika  
                zaporowego Blachownia”- raport końcowy, Zabrze październik 2014, IPIŚ PAN  

 

Okres prowadzenia badań był bardzo krótki i przedstawia tylko wstępne informacje na 

temat faktycznego stanu omawianego zbiornika. Uzyskane wyniki świadczą o silnej 

eutrofizacji zbiornika. Odnotować należy znaczący wzrost odczynu, zawiesiny, zawartości 

węgla organicznego (ChZT, BZT5, TOC), azotu organicznego i fosforu organicznego  
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w wodzie zbiornika w stosunku do wody zasilającej. Takie zjawisko jest charakterystyczne 

dla wód silnie zeutrofizowanych, w których występują okresowo (maj – wrzesień) silne 

zakwity glonów, zwłaszcza zielenic i sinic.  

W trakcie badań dokonano także analizy osadów dennych. Ich miąższość była 

zróżnicowana. Wahała się ona w granicach od 20 – 60 cm. Uwodnienie osadu wynosiło  

87 – 88,4%, zaś zawartość substancji organicznej w osadzie 22,6 – 25,2%. W osadach 

następuje kumulacja związków biogennych zwłaszcza fosforu, co znacząco wpływa na 

możliwość zakwitu. Dodatkowo, opadająca na dno zawiesina sorbuje na swojej powierzchni 

inne zanieczyszczenia organiczne, do których należą m.in. wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne. Stwierdzono, że ich stężenie w osadzie w zbiorniku było stosunkowo wysokie.  

Źródło: Ocena aktualnego stanu jakości wody zbiornika zaporowego Blachownia” – raport końcowy,  
             Zabrze październik 2014, IPIŚ PAN 
 

Wyniki oznaczeń zawartości WWA w osadach dennych zbiornika Blachownia przedstawiono 

w tabeli 12. 

 

Tab. 12. Zawartość WWA w osadach dennych zbiornika Blachownia 

Lp Wyszczególnienie Stanowisko 
1 2 3 4 5 

mg/kg sm mg/kg sm mg/kg sm mg/kg sm mg/kg sm 
1 Naftalen 1,778 0,031 0,141 0,031 0,166 
2 Acenaftylen 0,037 0,034 0,034 0,034 0,039 
3 Acenaften 0,093 0,038 0,055 0,038 0,076 
4 Fluoren 0,132 0,039 0,073 0,039 0,142 
5 Fenantren 0,674 0,146 0,567 0,498 0,956 
6 Antracen 0,442 0,091 0,137 0,695 0,178 
7 Fluoranten 1,029 0,315 1,042 0,852 1,64 
8 Piren 0,844 0,242 0,772 0,611 1,241 
9 Chryzen 0,605 0,195 0,534 0,532 0,748 

10 Benzo(a)antracen 0,429 0,136 0,311 0,410 0,486 
11 Benzo(b)fluoranten 0,954 0,296 0,922 0,579 1,166 
12 Benzo(k)fluoranten 0,369 0,126 0,342 0,430 0,402 
13 Benzo(a)piren 0,482 0,181 0,409 0,370 0,655 
14 Dibenzo(a,h)antracen 0,155 0,100 0,146 0,360 0,156 
15 Indeno(1,2,3-cd)piren 0,522 0,209 0,439 0,901 0,553 
16 Benzo(g,h,i)perylen, 0,517 0,151 0,394 0,386 0,474 

Suma 9,062 2,33 6,318 6,766 9,078 
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Jakość wody w zbiorniku decyduje o atrakcyjności turystycznej miasta. Jej poprawa jest 

warunkowana ograniczeniem ładunku związków węgla, azotu i fosforu wprowadzanych do 

zbiornika z jego zlewni oraz przeprowadzeniem odpowiednich prac rekultywacyjnych  

w czaszy zbiornika. W przypadku ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do 

rzek w zlewni zbiorników konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z możliwością 

zrzutu ścieków oczyszczonych poza zbiornik. Możliwa jest również budowa niewielkich 

oczyszczalni wyposażonych w urządzenia do usuwania związków azotu i fosforu 

(denitryfikacja, defosfatacja, chemiczne strącanie fosforu). Celowe jest także podczyszczanie 

wód zasilających poprzez wykorzystanie odpowiednich tzw. wetlandów. W przypadku prac 

rekultywacyjnych w czaszy zbiornika konieczne jest unieruchomienie zawartych w osadach 

związków biogennych, przede wszystkim fosforu. Można to osiągnąć poprzez usunięcie 

namułu odpowiednie  zagęszczenie osadu w czaszy zbiornika, czy też zastosowanie 

chemikaliów. 

 

5.4.2. Wody podziemne 
 

W okolicach Blachowni wody piętra czwartorzędowego łącza się z wodami jury 

środkowej, tworząc kompleks wodonośny o korzystnych warunkach hydrogeologicznych.  

Wody podziemne Gminy Blachownia należą do jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) o numerze 98 (zachodni kraniec gminy) oraz 99 (pozostały obszar gminy) (Rys. 6). 

Źródło: PSH.gov.pl  
             POŚ dla gminy Blachownia, Sozoprojekt, Katowice 2004 

 

Poziom wodonośny jury środkowej spełnia kryteria Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych, i dla tego piętra wydzielono główny zbiornik wód podziemnych (GZWP)  

nr 325, o nazwie Częstochowa W. Zbiornik ten związany jest z warstwami kościeliskimi i ma 

porowy charakter (miejscami porowo- szczelinowy). Powierzchnia całego zbiornika wynosi 

1156 km2.Obliczone w 2008 r. zasoby odnawialne dla zbiornika wynoszą 233 250 m3/d, co 

daje średni moduł zasobów odnawialnych w wysokości 200 m3/d km2. 

Źródło: Wody podziemne miast Polski Miasta powyżej 50 000 mieszkańców, pod redakcją 
              Zbigniewa Nowickiego, PIG Warszawa 2009 
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Źródło: PSH.gov.pl 

Rys. 6. JCWPd w rejonie Gminy Blachownia 

 

Na terenie Gminy Blachownia znajduje się punkty pomiarowy Q 42 – w utworach 

czwartorzędowych, w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych prowadzonego przez 

WIOŚ w Katowicach. Klasyfikację stanu tych wód podano w tabeli 13. 
 

Tab. 13. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w ramach monitoringu wód podziemnych  

               w latach 2010 – 2014 r. 

Nazwa 
punktu Klasa jakości wód 

Q42/R 
Blachownia 

2010 2011 2012 2013 2014 
III III III III III 

Źródło: WIOŚ Katowice 
 

Z powyższej tabeli wynika że stan wód podziemnych w rejonie Gminy Blachowni jest 

stabilny, choć nie zadowalający bo na przestrzeni lat bezzmiennie woda klasyfikowana jest do 

III klasy ze względu na zawartość azotanów oraz pH. W 2014 roku stężenie azotanów 

zawierało się w III klasie jakości, a pH w klasie IV. Wyniki badań jakości wód podziemnych 

w punkcie pomiarowym Q42 Blachownia przeprowadzonych przez WIOŚ w Katowicach  

w 2014 r. w ramach monitoringu regionalnego przedstawiono w tabeli 14. 

Źródło: WIOŚ Katowice 
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Tab. 14. Wyniki badań jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym Q42 Blachownia 

                przeprowadzonych przez WIOŚ w Katowicach w 2014 r.  

Wskaźnik Jednostka Wartość 
Temperatura °C 9,7 

pH - 6 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 5,7 

Potencjał redox mV 109 
PEW w 20°C µS/cm 291 

Sód mgNa/l 19 
Potas mg K/l 3,5 
Wapń mgCa/l 28 

Magnez mgMg/l 5,5 
Arsen mgAs/l <0,01 
Cynk mgZn/l 0,05 
Miedź mgCu/l <0,005 

Bar mgBa/l 0,06 
Bor mgB/l 0,08 

Mangan mgMn/l 0,26 
Chrom ogólny mgCr/l <0,005 
Żelazo ogólne mgFe/l 0,08 

Glin mgAl/l 0,02 
Nikiel mgNi/l <0,005 
Ołów mgPb/l 0 
Kadm mgCd/l 0 
OWO mgC/l <1,0 

Azotany mgNO3/l 46 
Azotyny mgNO2/l <0,010 
Amoniak mgNH4/l <0,01 

Fosfor rozpuszczony mgPO4/l 0,02 
Fluorki mgF/l <0,01 
Chlorki mgCl/l 29 

Siarczany mgSO4/l 45 
Wodorowęglany mgHCO

3
/l 18 

Źródło: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2014/i 

 

5.5. Gospodarka wodno – ściekowa 

5.5.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Źródłem zaopatrzenia ludności Gminy Blachownia w wodę są wody podziemne z trzech 

głównych pięter wodonośnych tj. czwartorzędowego, jurajskiego (z poziomami 

wodonośnymi: górno i środkowojurajskim) oraz triasowego. Na terenie Gminy Blachownia 

znajdują się dwa ujęcia ”Blachownia” i „Cisie”. Ujęcia te stanowią główne źródło zasilania  
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w wodę Gminy Blachownia oraz mają one istotne znaczenie dla zasilania wodociągu regionu 

częstochowskiego. Wymienione ujęcia pobierają wodę podziemną z utworów 

czwartorzędowych (piaski, żwiry), tworzących pradolinę kopalną rzeki Warty. Średnie 

wartości parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody uzdatnionej w ujęcia 

„Blachownia” i „Cisie” przedstawiono w tabelach 15 i 16. 

 

Tab. 15. Średnia wartość parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody  

                uzdatnionej w ujęcia „Blachownia” 

Wskaźnik Jednostka Wartość średnia 

Dopuszczalne wartości wskaźników 
wg Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi z dn. 13.11.2015 r.  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)  

Mętność NTU 0,38 1 
Barwa mg/l Pt <5 akceptowalna 
Zapach – z2S(Cl2) akceptowalna 

pH – 7,4 6,5 – 9,5 

Amonowy jon mg/l <0,05 (granica 
oznaczalności 0,05) 0,5 

Azotyny mg/dm3 <0,018 (granica 
oznaczalności 0,018) 0,5 

Azotany mg/dm3 43,3 50 
Indeks 

nadmanganianowy mg/l <0,50 (granica 
oznaczalności 0,50) 5,0 

Chlorki mg/l 31,9 250 
Żelazo ogólne µg/l 53 200 

Mangan – met. AAS µg/l 11 50 
Siarczany mg/l 43,7 250 

Twardość ogólna 
mval/l 1,83 1,2 – 10 

mg/dm3 CaCO3 92 60 – 500 
oniemieckich 5,12 3,4 – 28 

Zasadowość mval/l 1,17 nienormowana 
Twardość 

niewęglanowa mval/l 0,67 nienormowana 

Wapń mg/l 26,0 nienormowany 
Magnez mg/l 4,01 125 

Fosforany mg/l <0,06 (granica 
oznaczalności 0,06) nienormowane 

Fluorki mg/l <0,20 (granica 
oznaczalności 0,20) 1,5 

Fenole (indeks 
fenolowy) mg/l <0,002 (granica 

oznaczalności 0,002) nienormowane 

Chrom ogólny µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 50 

Nikiel µg/l 2,4 20 

Miedź µg/l <0,0020 (granica 
oznaczalności 0,0020) 2,0 

Kadm µg/l <0,20 (granica 
oznaczalności 0,20) 5 
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Ołów µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Arsen µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Selen µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Antymon µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 5 

Cynk mg/l <0,05 (granica 
oznaczalności 0,05) nienormowany 

Sód mg/l 35,6 200 
Potas mg/l 3,25 nienormowany 

Przewodność 
elektryczna właściwa 

25oC 
µS/cm 388 2500 

Badania mikrobiologiczne 
Ogólna liczba 

mikroorganizmów 
temp. 36±2oC po 44±4h 

jtk/ml 2 nienormowana 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 

temp. 22±2oC po 68±4h 
jtk/ml 3 nienormowana 

Obecność i liczba 
(NPL)* bakterii coli jtk/100ml 0 0 

Obecność i liczba 
(NPL)* bakterii 
Escherichia coli 

jtk/100ml 0 0 

Obecność i liczba 
enterokoków jtk/100ml 0 0 

*NTU- najbardziej prawdopodobna liczba jednostek tworzących kolonie (jtk) 

Źródło: http://www.pwik.czest.pl/blachownia 
 

Tab.16. Średnia wartość parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody  

               uzdatnionej w ujęcia „Cisie” 

Wskaźnik Jednostka Wartość średnia 

Dopuszczalne wartości wskaźników 
wg Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi z dn. 13.11.2015 r.  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) 

Mętność NTU 0,48 1 
Barwa mg/l Pt <5 akceptowalna 
Zapach  z2S(Cl2) akceptowalna 

pH  8,0 6,5 – 9,5 

Amonowy jon mg/l <0,05 (granica 
oznaczalności 0,05) 0,5 

Azotyny mg/l <0,018 (granica 
oznaczalności 0,018) 0,5 

Azotany mg/l <0,44 (granica 
oznaczalności 0,44) 50 

Indeks 
nadmanganianowy mg/l <0,50 (granica 

oznaczalności 0,50) 5,0 

Chlorki mg/l 5,31 250 
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Żelazo ogólne µg/l 53 200 

Mangan – met. AAS µg/l <10 (granica 
oznaczalności 10) 50 

Siarczany mg/l 8,8 250 

Twardość ogólna 
mval/l 1,80 1,2 – 10 

mg/l CaCO3 90,0 60 – 500 
oniemieckich 5,04 3,4 – 28 

Zasadowość mval/l 1,54 nienormowana 
Twardość 

niewęglanowa mval/l 0,26 nienormowana 

Wapń mg/l 31,0 nienormowany 
Magnez mg/l 2,92 125 

Fosforany mg/l 0,377 nienormowane 

Fluorki mg/l <0,20 (granica 
oznaczalności 0,20) 1,5 

Fenole (indeks 
fenolowy) mg/l <0,002 (granica 

oznaczalności 0,002) nienormowane 

Chrom ogólny µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 50 

Nikiel µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 20 

Miedź µg/l <0,0020 (granica 
oznaczalności 0,0020) 2,0 

Kadm µg/l <0,20 (granica 
oznaczalności 0,20) 5 

Ołów µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Arsen µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Selen µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 10 

Antymon µg/l <2,0 (granica 
oznaczalności 2,0) 5 

Cynk mg/l <0,05 (granica 
oznaczalności 0,05) nienormowany 

Sód mg/l 3,10 200 
Potas mg/l 0,68 nienormowany 

Przewodność 
elektryczna właściwa 

25oC 
µS/cm 191 2500 

Badania mikrobiologiczne 
Ogólna liczba 

mikroorganizmów 
temp. 36±2oC po 44±4h 

jtk/ml 3 nienormowana 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 

temp. 22±2oC po 68±4h 
jtk/ml 4 nienormowana 

Obecność i liczba 
(NPL)* bakterii coli jtk/100ml 0 0 

Obecność i liczba 
(NPL)* bakterii 
Escherichia coli 

jtk/100ml 0 0 

Obecność i liczba 
enterokoków jtk/100ml 0 0 
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Ujmowana woda charakteryzuje się ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu 

(zanieczyszczenia geogeniczne) i wymaga uzdatniania. W przypadku obu ujęć zastosowano 

zbliżony schemat technologiczny uzdatniania. Dostarczana do uzdatniania woda jest 

napowietrzana, odkwaszana, a następnie poddana procesom odżelaziania i odmanganiania  

w procesie filtracji, a następnie dezynfekowana podchlorynem sodu.  

Woda z ujęć „Blachownia” i „Cisie” po uzdatnieniu, spełnia wymagania zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).  

Ujęcie „Cisie” charakteryzuje się wydajnością Qmax.h.= 50 m3/h (Qmax.d.= 1200 m3/d). 

Natomiast wydajność ujęcia „Blachownia”, które zaopatruje „Wodociąg Centralny” wynosi 

około 120 m3/h, a pobór wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym jest równy  

Qmax.h.= 100 m3/h (Qmax.d.= 2400 m3/d). W przypadku ujęcia „Blachownia” wydajność 

jest niewystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na wodę zarówno dla miasta Blachownia 

Qśr.d.= 1995,89 m3/d (Qmax d.= 2504,30 m3/d) jak i sołectw znajdujących się na terenie 

gminy: Qśr.d.= 347,52 m3/d (Qmax d.= 494,00 m3/d). Łączne zapotrzebowanie na wodę  

w Gminie Blachownia wynosi Qśr.d.= 2343,41 m3/d i Qmax d.= 2998,30 m3/d. Niedobory 

uzupełniane są przez hydrofornię w Gnaszynie Dolnym, która pompuje wodę  

z częstochowskiej sieci miejskiej do magistrali wodnej Częstochowa – Blachownia.  

Całkowita długość sieci wodociągowej w mieście wynosi 80,5 km. Korzysta z niej 12554 

mieszkańców (około 95% ludności). W roku 2014 dostawa wody do gospodarstw domowych 

wyniosła 376,9 tys. m3
. Sieć magistralna wykonana została głównie z żeliwa (rury o średnicy 

większej od Ø 250 mm), zaś rozdzielcza z żeliwa szarego (39%), PVC (35,5%), stali (6%), 

azbestocementu (3%), PE (15,5%) i żeliwo sferoidalne (1%). Przyłącza wodociągowe 

wykonane są z rur stalowych i z PE.  

Zużycie wody w gminie w roku 2014 wyniosło około 1032 m3/d, co w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca daje około 78 l/M*d. 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy 
              Blachownia, Kraków 2010  
             http://www.pwik.czest.pl/pomocnicze-ujecia-wody3  
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5.5.2. Oczyszczanie ścieków 
 

Gmina Blachownia tworzy aglomerację w rozumieniu prawa wodnego. Równoważna 

liczba mieszkańców określona dla tej jednostki wynosi 14245 RLM, zaś rzeczywista liczba 

mieszkańców 13198 (dane z 2011 roku). Z sieci kanalizacyjnej korzysta 8647 mieszkańców 

miasta. Praktycznie całkowicie pozbawione kanalizacji są wchodzące w skład gminy wsie. 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 32,5 km. Odsetek 

korzystających mieszkańców wynosi około 60%. Ilość ścieków wprowadzanych do 

kanalizacji z budynków mieszkalnych wynosi około 746 m3/d. Ścieki pochodzące od około 

4800 osób są dowożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. Dobowo dostarcza się  

w ten sposób około 85 m3/d, co wskazuje, że są to ścieki silnie zatężone (praktycznie osady), 

co może niekorzystnie wpływać na proces oczyszczania. Znaczna część ścieków 

wprowadzana jest do ziemi z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, co może 

prowadzić do wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód podziemnych oraz 

wzrostu zawartości w nich mineralnych związków azotu. Na terenie gminy działa  

20 oczyszczalni przydomowych korzystają z nich 173 osoby, zaś dobowa ilość 

oczyszczanych ścieków jest w tym przypadku szacowana na 17 m3  

Na obszarze Gminy Blachownia funkcjonuje konwencjonalna, mechaniczno – biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana przy ul. Starowiejskiej. Projektowana średnia 

przepustowość oczyszczalni wynosi 2450 m3/d (maksymalnie 2800 m3/d). Oczyszczalnia 

obsługuje, uwzględniając ścieki dowożone taborem około 13200 RLM, zaś średni przepływ 

dobowy w roku 2011 wyniósł 1720 m3. Świadczy to o znacznym rozcieńczeniu ścieków  

w kanalizacji.    

W latach 2013 – 2014 oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana oraz dostosowana 

do aktualnych wymogów prawnych i technologicznych. Układ technologiczny oczyszczalni 

ścieków składa się z: 

 bloku mechanicznego oczyszczania ścieków tj. sitopiaskownika, zbudowanego z sita 

szczelinowego o prześwicie otworów 3 mm oraz piaskownika o efektywności 

usuwania piasku równej 95%; 

 awaryjnego bloku mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodzi: 

mechaniczna krata schodkowa o prześwicie 6 mm, krata ręczna o prześwicie 15 mm 

zainstalowana na kanale obejściowym i piaskownik pionowy; 

 dwóch wysokoefektywnych reaktorów biologicznych z wydzielonymi strefami: 

defosfatacji (usuwanie substancji biogennych: związki azotu i fosforu), denitryfikacji 
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(biochemiczna redukcja azotanów do azotu gazowego w warunkach niedoboru 

tlenowego), nitryfikacji (utlenienie amoniaku do azotanów), oraz komorami 

stabilizacji osadu (tlenowy rozkład zanieczyszczeń organicznych; eliminacja 

negatywnego oddziaływania osadów na środowisko); 

 dwóch osadników wtórnych radialnych; 

 ciągu osadowego tj. zbiornika magazynowego osadu (funkcja zagęszczacza osadu), 

mechanicznej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu (zmniejszenie ich masy) wraz  

z instalacją do jego higienizowania wapnem i wiaty przeznaczonej do czasowego 

magazynowania osadów na terenie oczyszczalni.  

Ze względu na przepustowość i RLM niższe od 15 000 oczyszczalnia została zaliczona do 

konwencjonalnych, bez konieczności podwyższonego usuwania związków biogennych. 

Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że obiekt ten pracuje prawidłowo; uzyskiwana 

redukcja zanieczyszczeń spełnia wymagania zawarte w prawie polskim i dyrektywach Unii 

Europejskiej (UE). Także jakość ścieków pod względem podstawowych wskaźników 

zanieczyszczenia (BZT5, ChZT, zawiesina) spełnia wspomniane wymagania. Zastosowany 

układ technologiczny powinien także zapewnić odpowiednią redukcję związków azotu  

i fosforu.  

Podłączenie do oczyszczalni terenów gminy dotychczas nieskanalizowanych nie powinno 

wywrzeć znaczącego wpływu na rezultaty oczyszczania. Wprowadzany do urządzeń 

oczyszczających ładunek zanieczyszczeń wzrośnie w niewielkim stopniu, należy jednak 

uwzględnić fakt wzrostu obciążenia hydraulicznego urządzeń. Wyniki wybranych analiz 

jakości ścieków oczyszczonych wraz z wartością redukcji zanieczyszczeń zaprezentowano  

w tabeli 17.  

 

Tab. 17. Jakość ścieków oczyszczonych w Gminie Blachownia za rok 2014 

Wskaźnik zanieczyszczeń BZT5 ChZT Zawiesina 
ogólna 

Jednostka mgO2/l mgO2/l mg/l 
Wartość średnia 8,0 50,0 12,7 

Wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia* 25 125 35 
% redukcji zanieczyszczeń 97,8 93,8 97,1 

Minimalny wymagany pozwoleniem % redukcji 
zanieczyszczeń 70 – 90 75 90 

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z  2014 r., poz. 1800). 
Źródło: http://www.pwik.czest.pl/blachownia 

       http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow komunalnych.html 
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5.6. Powierzchnia ziemi i gleb 
 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu przeprowadził wstępne badania gleb  

i gruntów występujących na terenie miasta Blachownia w Gminie Blachownia. Badaniami 

objęto następujący obszar: 

a) teren parkowy znajdujący się po południowej części zbiornika Blachownia biegnący 

wzdłuż ulicy Sienkiewicza aż do ulicy Kubowicza, 

b) teren po północnej części zbiornika Blachownia w rejonie plaży i wzdłuż brzegu 

zbiornika oraz muszli koncertowej, a także na obszarze zadrzewionym i leśnym 

znajdującym się w okolicach ulicy Wczasowej, 

c) teren w rejonie mostka na rzece Stradomce przy ulicy Wręczyckiej (ok. 100 m. na 

wschód od drogi DW 492).  

Badania wykazały, że grunty na rozpatrywanym terenie mają głównie charakter gruntów 

nasypowych, a nie gleb naturalnych. Zawierają one znaczne ilości silnie magnetycznego 

odpadu hutniczego, składającego się z fragmentów żużlu, spieków oraz szkliwa. Są one 

przykryte ok. 10 cm warstwą gleby, a ich miąższość może przekraczać 30 cm, jednak dla jej 

określenia należy wykonać odwierty oraz badania geofizyczne wykorzystujące metody 

gradiometryczne i magnetometryczne. Obecność ww. odpadów w gruntach na badanych 

terenach jest prawdopodobnie wynikiem działalności huty żelaza, która tworzyła kompleks 

budynków między rzeką Stradomką, głównym placem miasta i zalewem w Blachowni. 

Materiał ten został nawieziony na rozpatrywany teren najprawdopodobniej w celu 

wypełnienia zagłębień i nierówności terenu, lub też z konieczności zasypania miejsc 

podmokłych wokół zbiornika przed utworzeniem obszaru o funkcji parkowo – rekreacyjnej. 

Przeprowadzone badania wykazały, że na całym rozpatrywanym obszarze powierzchowna 

warstwa gleby charakteryzuje się bardzo wysoką wartością podatności magnetycznej 

(powyżej 100×10-5 jednostek magnetycznych SI). Przy czym średnie wartości dla 

niezanieczyszczonych gleb płowych i rdzawych w Polsce mieszczą się w zakresie  

25 – 30 ×10-5 jednostek magnetycznych SI. Największe anomalia magnetyczne stwierdzono 

w części parkowo – rekreacyjnej oraz wzdłuż ulicy Kubowicza na zachód od stadionu OSiR 

Blachownia. Badania przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych, wybranych na podstawie 

analizy występowania anomalii magnetycznych wykazały, że ww. odpady charakteryzują się 

7% zawartością żelaza oraz miejscami 3% zawartością manganu. W świetle uzyskanych 

analiz oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, 
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poz.1359) stwierdzono, że badany materiał nie wykazuje dużego zanieczyszczenia przez 

metale ciężkie (wyjątek stanowił cynk), natomiast charakteryzuje się on niekorzystnymi 

właściwościami z punktu widzenia rozwoju roślin (drzewa i krzewy), a w szczególności 

prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego.  

W tabelach 18 i 19 przedstawiono wyniki oznaczeń wybranych metali ciężkich  

i składników w próbkach gleb i odpadów oraz eluatach.  

 

Tab. 18. Wyniki oznaczeń zawartość wybranych metali (mg/kg sm) w wybranych próbkach 

               gleb i odpadów 

Pierwiastek 
Wybrane punkty poboru 

B40 B46 B71 
mg/kg sm 

Fe 45800 50000 73300 
Mn 479,0 951,0 753,0 
Zn 940,0 220,0 41,0 
Pb 61,0 23,0 13,0 
Cd 0,5 0,3 0,2 
Cu 24,0 20,0 39,0 
Cr 24,0 27,0 41,0 
Ni 14,0 11,0 26,0 
Co 7,0 5,0 9,0 

B40 – Punt na północ od boiska sportowego (rejon placu zabaw); B46 i B71 – punkty wzdłuż ul. Kubowicza  
Źródło: Badanie wybranych elementów środowiska oraz opracowanie koncepcji stanowiącej    
               podstawę dla realizacji programu rewitalizacji obszaru miejskiego miasta Blachownia, 
              Zabrze 2015 
 

Tab. 19. Wyniki oznaczeń eluatów w wybranych próbkach gleb  

Parametr Wybrane punkty poboru 
B40 B46 B71 

mg/kg sm 
Na 14,1 11,0 7,0 

NH4 1,4 1,8 1,0 
K 39,2 77,1 54,2 
Ca 63,1 73,5 137,0 
Mg 17,3 27,2 13,1 
F 1,6 1,2 1,3 
Cl 34,0 74,8 17,6 

NO2 0,4 0,5 0,4 
Br 2,2 2,4 2,6 

NO3 6,6 6,7 18,5 
PO4 0,3 0,6 0,5 
SO4 63,7 142,9 131,1 

Źródło: Badania własne IPIŚ PAN Zabrze 
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Na terenie Blachowni przeprowadzono także badania gleby pod kątem zawartości wybranych 

zanieczyszczeń organicznych. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 20. 

 

Tab. 20. Wyniki oznaczeń zawartości substancji organicznych w wybranych próbkach gleb  

Parametr Wybrane punkty poboru 
B71 B37 B84 

mg/kg sm 
Acenaften 0,025±0,008 <0,020 0,106±0,036 

Acenaftylen <0,020 ,0,020 0,021±0,005 
Antracen <0,020 0,048±0,017 0,401±0,144 

Benzo(a)antracen <0,020 0,076±0,026 0,687±0,234 
Benzo(a)piren 0,021±0,005 0,097±0,022 0,690±0,159 

Benzo(b)fluroanten 0,031±0,007 0,077±0,018 0,530±0,122 
Benzo(ghi)perylen 0,045±0,012 0,071±0,018 0,344±0,089 
Benzo(k)fluoranten <0,020 0,030±0,008 0,252±0,068 

Chryzen <0,020 0,095±0,027 0,688±0,193 
Dibenzo(ah)antracen <0,020 0,039±0,011 0,109±0,029 

Fenantren 0,053±0,021 0,084±0,033 0,914±0,356 
Fluoranten 0,078±0,024 0,203±0,063 2,611±0,809 

Fluoren <0,020 <0,020 0,140±0,049 
Indeno(1,2,3-cd)piren 0,035±0,008 0,086±0,021 0,561±0,135 

Naftalen 0,058±0,017 0,116±0,034 0,036±0,010 
B37 – punkt w rejonie placu zabaw (na północ od boiska sportowego); B81 – punkt w okolicach terenów 
parkowo – rekreacyjnych 
Źródło: Badania własne IPIŚ PAN Zabrze 
 

Wyniki zawartości zanieczyszczeń organicznych w wybranych próbkach gleb wskazują 

na niewielkie zanieczyszczenie analizowanych terenów tymi substancjami. Uzyskane 

wartości mieszczą się w zakresach dopuszczalnych ujętych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia  

9 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Wyjątek stanowi punkt B84,  

w którym odnotowano ponadnormatywne stężenia poszczególnych zanieczyszczeń. Jest to 

jednak najprawdopodobniej spowodowane usytuowaniem punktu poboru, w niedalekim 

sąsiedztwie parkingu znajdującego się na terenach parkowo - rekreacyjnych.  

W próbkach gleb wykonano również badania zawartości: piranu, benzenu, etylobenzenu, 

m.p – ksylenu, o – ksylenu, sumy ksylenów, toluenu, PCB 101, PCB 138, PCB 153,  

PCB 180, PCB 209, PCB 28, PCB 52. Na podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono 

przekroczeń wartości dopuszczanych zawartości zanieczyszczeń organicznych w badanych 

próbkach gleb.  
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5.7. Surowce mineralne 
 

Na terenie Blachowni nie ma zasobów surowców energetycznych, natomiast występują 

niewielkie złoża surowców pospolitych (Rys. 7). Na obszarze sołectwa Cisie zlokalizowane 

jest udokumentowane złoże czwartorzędowych piasków budowlanych o powierzchni 85,30 

ha. Złoże o nazwie „Herby” eksploatowane jest odkrywkowo przez Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Usługowe „BUD – LAS” sp. z o.o. Drugie złoże surowców mineralnych 

„Kolonia Łojki”, zlokalizowane jest na granicy sołectw Konradów i Łojki. Złoże jurajskich 

iłów ceramiki budowlanej o powierzchni mniejszej niż 5 ha nie jest już eksploatowane.  
Źródło: http://blachownia.e-mapa.net/ 
             http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1 
 

 
 

Źródło: http://portal.gison.pl/blachownia/ 

Rys. 7. Mapa surowców mineralnych 

 

5.8. Gospodarka odpadami 
 

Odpady komunalne 

Podmiotem, który odpowiada za organizację oraz funkcjonowanie systemu gospodarki 

odpadami jest Gmina Blachownia. Odpady wytwarzane na terenie gminy odbierane są przez 

firmy posiadające właściwe zgody na odbiór oraz transport wytworzonych odpadów, które 
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następnie przekazywane są na składowisko odpadów w Młynku – Sobuczynie (Gmina 

Poczesna). Składowisko to ma uregulowany stan prawny i jest wykonane z zachowaniem 

norm ochrony środowiska. W 2014 r. w Gminie Blachownia poziom recyklingu oraz 

przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów komunalnych, w tym: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 27,6%. 

W tabeli 21 przedstawiono informacje dotyczące masy poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Blachownia, oraz sposobu ich 

zagospodarowania.  

 

Tab. 21. Ilość frakcji odpadów komunalnych zebranych w 2014 r. na terenie Gminy Blachownia 

Nazwa i adres 
instalacji lub punktu, 

do których zostały 
przekazane odpady 

Rodzaj odpadów Kod odpadów** Ilość 
odpadów 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów*** 

Instalacja do sortowania 
odpadów komunalnych- 

Prywatny Zakład 
Oczyszczania Miasta 

Waldemar Strach, 
Przemysława 7, 42-274 

Konopiska 
 

Instalacja MBP PZOM 
Waldemar Strach, 
Przemysława 7, 

Konopiska 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

 
 
 
 

20 03 01 

 
 
 
 

3306,38 

 
 

R12 
 
 
 
 
 

R12 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

Odpady ulegające 
biodegradacji (nie 

przekazane do składowania 
na składowisku) 

 
 

W tym przekazane do  
punktu selektywnej zbiórki 

 
 
 
 
 
 

20 02 01 

 
 
 
 
 
 

36,02 
 
 
 

 
 
 

B01**** 
 
 

– 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
 

 

Odpady wielkogabarytowe 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 03 07 40,54 
 
 
 
 

 
 

R12, R13 
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Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

W tym przekazane do  
punktu selektywnej zbiórki 

– 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 

1,Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

Papier i tektura (nie 
przekazane do składowania 

na składowisku) 
 
 
 
 

W tym przekazane do  
punktu selektywnej zbiórki 

 
 
 
 
 
 

20 01 01 

 
 
 
 
 
 

8,06 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B06**** 
 
 
 

– 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
 

Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

Tworzywa sztuczne 
 
 
 
 
 
 
 

W tym przekazane do  
punktu selektywnej zbiórki 

 
 
 
 
 
 

20 01 39 

 
 
 
 
 
 

86,96 
 
 
 

R12 
 
 
 
 
 

– 

JAWA Sp. z.o.o. 3 Maja 
128, Poraj 

 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

Metale 
 
 

W tym przekazane do  
punktu selektywnej zbiórki 

 
 
 

20 01 40 

 
 
 

6,18 
 
 
 
 

 
R12 

 
 

– 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

Szkło  
 

20 01 02 

 
 

0,94 

 
 

R12 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
 

Opakowania z papieru i 
tektury (nie przekazane do 

składowania na 
składowisku) 

 

 
 
 
 

15 01 01 

 
 
 
 

0,840 
 
 
 

 
B06**** 
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IRCHEM Sp. z.o.o.,  
Bór 182, 42-200 

Częstochowa 

 
 

 
B06**** 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
EKO HARPO 

Organizacja S.A, 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 10, 

Cząstków Mazowiecki, 
05-152 Czosnów 

 
IRCHEM Sp. z.o.o.,  

Bór 182, 42-200 
Częstochowa 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 01 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,40 

 
 
 

R12 
 
 

 
 
 

R12 
 
 
 
 
 

R12 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z.o.o. 

Konwaliowa 1, 
Sobuczyna, 42-263 

Wrzosowa 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

 
 

15 01 06 

 
 

3,34 

 
 

R12 

EKO HARPO 
Organizacja S.A, 

Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 10, 

Cząstków Mazowiecki, 
05-152 Czosnów 

 
IRCHEM Sp. z.o.o.,  

Bór 182, 42-200 
Częstochowa 

 
Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 

Opakowania ze szkła  
 
 
 
 
 
 
 

15 01 07 

 
 
 
 
 
 
 
 

299,23 

 
 

R12 
 
 
 
 
 
 

R12, R13 
 
 
 

– 

FHU Andrzej Bajor 
BOWI, Ogrodowa 64a, 

Częstochowa 
 
 

Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 

Komunalnych  
w Blachowni, 

Starowiejska, 42-290 
Blachownia 

 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 
 
 
 
 

20 01 36 

 
 
 
 
 

2,53 

 
 

R12 
 
 

– 
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Mobilny Punkt Zbiórki 
Elektroodpadów 

– 

FHU Andrzej Bajor 
BOWI, Ogrodowa 64a, 

Częstochowa 
 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami 

MB Recycling  
Sp. z.o.o., Czarnowska 
56, 26-065 Piekoszów 

 
Terra Recycling S.A., 
Traugutta 42, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki 

 
Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 
 

Mobilny Punkt Zbiórki 
Elektroodpadów 

Urządzenia zawierające 
freony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 01 23* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,19 

 
R12 

 
 
 
 

R12 
 

 
 
 

R13 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 

– 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami 

MB Recycling  
Sp. z.o.o., Czarnowska 
56, 26-065 Piekoszów 

 
Mobilny Punkt Zbiórki 

Elektroodpadów 

Baterie i akumulatory inne 
niż wymienione w 20 01 33 

 
 
 
 

20 01 34 

 
 
 
 

0,181 

 
 

R12, R13 
 
 

– 

FHU Andrzej Bajor 
BOWI, Ogrodowa 64a, 

Częstochowa 
 

Punkt Selektywnej 
Zbiórki odpadów 
Komunalnych w 

Blachowni, 
Starowiejska, 42-290 

Blachownia 
 

Mobilny Punkt Zbiórki 
Elektroodpadów 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

 
 
 
 
 
 

20 01 35* 

 
 
 
 
 
 

6,25 

 
R12 

 
 
 

– 
 
 
 
 
 

– 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami 

MB Recycling  
Sp. z.o.o., Czarnowska 
56, 26-065 Piekoszów 

Lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające 

rtęć 

 
 

20 01 21* 

 
 

0,014 

 
 

R13 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 

Leki inne niż wymienione 
w 20 01 31 

 
 
 

 
 
 

 
 

R12 
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Konwaliowa 1, 
Sobuczyna, 42-263 

Wrzosowa 
 

ECO-ABC Sp z.o.o. 
Spalarnia Bełchatów, 

Przemysłowa7D/10, 97-
400 Bełchatów 

 
 

20 01 32 

 
 

0,009 

 
 
 
 
 

D10 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z.o.o. 
Konwaliowa 1, 

Sobuczyna, 42-263 
Wrzosowa 

 
 

Przekazane osobom 
fizycznym 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

 
 
 
 

17 01 07 

 
 
 
 

8,42 

 
 

D5 
 
 
 
 
 

R11 

KON-WIT Recycling 
S.C., Częstochowa 70, 

Koziegłowy 

Zużyte opony  
16 01 03 

 
9,54 

 
R12 

 Razem Niesegregowane 
(zmieszane 

odpady 
komunalne) 

 
3306,38 

 

Odpady 
segregowane 

535,654 

* Odpady niebezpieczne 
**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu   
    odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)  
*** Zgodnie z  Ustawą o odpadach 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z2013 r., poz. 21) 
****Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie listy  
         rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub  
         jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich  
         odzysku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614) 
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Blachownia za okres  
               01.– 31.12.2014 r. 

         Korekta sprawozdania Burmistrza Blachowni z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  
               odpadami komunalnymi za 2014 rok (http://blachownia.bip.net.pl/?a=4820)  
 

Znaczącym problemem jest zagospodarowanie powstających na oczyszczalni osadów 

ściekowych. Przez wiele lat osady te były deponowane na składowisku odpadów. W roku  

2014 na terenie Gminy Blachownia wytworzonych zostało 131 Mg osadów. Osady  

te w całości zostały gospodarczo wykorzystane. Trudno jednoznacznie określić, czy  

w przyszłości ta możliwość zagospodarowania zostanie utrzymana, tym bardziej, że nie 

określono jednoznacznie formy ich wykorzystania.  
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5.9. Obszary ochrony przyrody i krajobrazu 
 

Obszary chronione 

Utworzony w 1998 r. obszar chroniony wchodzi w skład Zespołu Parków 

Krajobrazowych województwa śląskiego. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 

obejmuje zwarty kompleks leśny położony na zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju 

Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Park stanowi zwarty kompleks leśny, którego dominującym 

gatunkiem jest sosna. Obszar chroniony obejmuje górną zlewnię Liswarty, obfitującą w liczne 

cieki i zbiorniki wodne. W zależności od charakteru siedliska występują tu różne typy borów 

(suboceaniczny bór świeży, kontynentalny bór mieszany, bagienny bór trzcinnikowy, 

kontynentalny bór bagienny), lasy łęgowe w których można spotkać rzadkie na niżu gatunki 

górskie (liczydło górskie, czosnek niedźwiedzi), ostoje cisa pospolitego (dwa rezerwaty 

przyrody stworzone dla tego gatunku drzewa). Na obszarze lasów nad górną Liswartą 

odnotowano 33 gatunki roślin objętych ochroną ścisłą (m.in. widłaczek torfowy, goryczka 

wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, storczyki – kruszczyk błotny) oraz 10 gatunków 

podlegających ochronie częściowej (Rys. 8). Występują tu m.in. rzadkie gatunki ptaków, 

ssaków, płazów (m.in. bocian czarny, gronostaj, traszka grzebieniasta) i gadów (gniewosz 

plamisty). Na terenie gminy znajduje się 1592 ha obszarów chronionych.  
Źródło: Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autorzy opracowania: A. Henel, R. Bula 
             http://przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/parki-    
            krajobrazowe/102-park-krajobrazowy-lasy-nad-gorna-liswarta 
 

 
Źródło: POŚ dla Gminy Blachownia-powiat częstochowski; Katowice 2004 SOZPROJEKT 

Rys. 8. Walory Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 

 

W 1993 roku na terenie Gminy Blachownia utworzono także obszar chronionego 

krajobrazu pod nazwą „Rozlewisko Górnej Stradomki”, który obejmuje wiele hektarów 

lasów, torfowisk i łąk. Obszar ten stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków oraz roślin. 

„Szlak Rezerwatów Przyrody”, biegnie przez Kłobuck, Krzepice, do rezerwatów przyrody 

„Zamczysko”, „Dębowa Góra”, „Modrzewiowa Góra”, a także Dankowa i Lipia. 
Źródło: Blachownia dostęp: Strategia Integracji i Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy 
             Blachownia na lata 2013 – 2020 
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Korytarze ekologiczne 

Obszary leśne Gminy Blachownia tworzą korytarz ekologiczny (typ: obszar węzłowy),  

o nazwie Lasy nad Górną Liswartą, dla podgrup zwierząt drapieżnych i kopytnych. Ponadto 

na obszarze sołectwa Cisie znajduje się fragment korytarza spójności obszarów chronionych  

o nazwie Wręczyca, mający znaczenie krajowe. Natomiast północne krańce sołectwa 

Wyrazów oraz część dzielnicy miasta Blachowni (Malice) także należą do tego typu korytarza 

ale już o znaczeniu międzynarodowym, noszącym nazwę Częstochowski. 

 

Pomniki przyrody 

Na obszarze Gminy Blachownia ustanowiono 7 pomników przyrody. Szczegółowe dane 

dotyczące m.in. lokalizacji i rodzaju pomnika przedstawiono w tabeli 22. 

 

Tab. 22. Wykaz pomników przyrody Gminy Blachownia 

Nazwa Data 
utworzenia Opis 

Obwód na 
wysokości 
1,3 m [cm] 

Wys. 
[m] 

Sołectwo/ 
dzielnica 

Blachowni 
Lokalizacja 

Dąb 
szypułkowy 
"Dąb Stary" 

1994-12-30 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)  

- dąb stary 
585 - Gać 

Obręb leśny Herby, 
leśnictwo 

Blachownia, 
oddział 80a 

Buk zwyczajny 1994-12-30 Buk zwyczajny 
(Fagussilvatica) 302 25 Malice 

Obręb leśny 
Herby,leśnictwo 

Blachownia, 
oddział 6f 

Dąb 
szypułkowy 
"Dąb Stary" 

1994-12-30 
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) - dąb 
stary 

311 20 Malice 

Obręb leśny Herby, 
leśnictwo 

Blachownia, 
oddział 35a 

Lipa 
drobnolistna 1994-12-30 Lipa drobnolistna 

(Tiliacordata) 334 30 Trzepizury 

Obręb leśny Herby, 
leśnictwo 

Trzepizury, oddział 
147a 

Klon jawor 1994-12-30 Klon jawor 
(Acerpseudoplatanus) 325 18 Cisie 

Obręb leśny Herby, 
leśnictwo Herby, 

oddział 158d 
Dąb 

szypułkowy 
"Dąb Henryk" 

1996-02-06 Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) – – Błaszczyki 

Blachownia, obręb 
Błaszczyki, z tyłu 

kościoła 

Wiąz górski 1996-02-06 Wiąz górski 
(Ulmusglabra) – – Blachownia 

Blachownia ul. 
Sienkiewicza przy 
budynku Urzędu 
Stanu Cywilnego 

Źródło: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody  
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5.10. Zagrożenie poważnymi awariami 
 

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska, przez poważną awarię rozumie się zdarzenie (w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję) powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Do potencjalnych źródeł zagrożenia poważnymi awariami na terenie Gminy Blachownia 

można zaliczyć: 

 transport materiałów lub substancji niebezpiecznych (transport samochodowy  

i kolejowy), 

 stacje paliw i dystrybucji gazu.  

 

Na terenie Gminy Blachownia nie funkcjonują zakłady zajmujące się produkcją 

materiałów czy substancji niebezpiecznych, mogących powodować zagrożenie poważnymi 

awariami. Natomiast w związku z tym, że przez gminę przebiegają drogi krajowe (DK nr 46 – 

Blachownia - Częstochowa) i wojewódzkie (m.in. nr DW492) oraz trasy kolejowe (relacji 

Częstochowa – Opole), potencjalne zagrożenie może powodować głównie transport 

materiałów, substancji lub odpadów niebezpiecznych. W wyniku awarii cystern lub 

zbiorników może dojść do wycieku ww. substancji, a następnie do pożaru i skażenia 

środowiska jak również zagrożenia życia ludzkiego. Ponadto, w związku z tym, że drogi te 

przebiegają w bliskiej odległości od rzeki Stradomki, zbiornika „Blachownia” i terenów 

leśnych, istnieje poważne zagrożenie skażenia środowiska wodno – glebowego. Do innych 

źródeł poważnych awarii można zaliczyć również stacje paliw czy dystrybucji gazów,  

w wyniku zniszczenia zbiorników czy butli z gazem.  

 

5.11. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT to narzędzie umożliwiające zdefiniowanie silnych i słabych stron 

(Strenth, Weaknesses) oraz szans i zagrożeń (Opportunities, Threats) wynikających  

z uwarunkowań zewnętrznych (tzw. egzogeniczne) – mających pozytywny i negatywny 

wpływ na dalszy rozwój gminy. Analiza ta została sformułowana na podstawie merytorycznej  
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diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego i gospodarczego Gminy Blachownia 

i przedstawia uwarunkowania, które będą elementami procesu zarządzania i planowania 

strategicznego w ochronie środowiska - prognozy. W analizie SWOT uwzględnione zostały te 

zagadnienia, których źródła leżą poza obszarem gminy i/lub poza zakresem kompetencji 

władz publicznych działających na jego obszarze. 

 

Tab. 23. Macierz SWOT – silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Zanieczyszczenie powietrza 
1. budowa ciepłowni (inwestora prywatny), 
2. doprowadzenie gazu ziemnego do granic  

gminy, 
3. prowadzenie inwestycji w zakresie 

dostarczania gazu i ciepła mieszkańcom – 
podłączenia budynków, gospodarstw, itp. 

1. znaczna emisja zanieczyszczeń do 
powietrza w wyniku ogrzewania 
budynków mieszkalnych, 

2. brak możliwości korzystania z sieci 
ciepłowniczej i gazowej, 

3. brak odpowiedniej izolacji cieplnej 
budynków. 

Hałas 

 1. wzrost liczby pojazdów emitujących hałas 
i drgania, 

2. tranzyt pojazdów ciężkich przez tereny 
miejskie. 

Wody podziemne i powierzchniowe 

1. zasoby wód podziemnych umożliwiające 
pokrycie zapotrzebowania na wodę  
w gospodarce komunalnej, 

2. dobra jakość wód stosowanych do celów 
komunalnych, 

3. istnienie zbiornika zaporowego wraz  
z możliwością jego turystycznego 
wykorzystania, 

4. wpływ zbiornika i stawów rybnych na 
proces retencji wody, 

5. gęsta sieć cieków wodnych. 

1. konieczność podjęcia działań dla ochrony  
wód podziemnych, 

2. niewielkie przepływy w rzekach na, niska 
chłonność odbiorników wodnych, 
znaczący wpływ niewielkich zrzutów 
ścieków na jakość wody, 

3. zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
spowodowane odprowadzaniem ścieków  
z obszarów nieskanalizowanych, 

4. występowanie  zakwitów glonów  
w wodzie zbiornika. 

Gospodarka wodno – ściekowa 

1. dobry stan zaopatrzenia mieszkańców 
aglomeracji w wodę, 

2. nieskomplikowany technologicznie proces 
uzdatniania wody przeznaczonej do celów 
konsumpcyjnych, 

3. eksploatacja oczyszczalni ścieków 
uzyskujących dobre efekty oczyszczania, 

4. wolne moce przerobowe oczyszczalni. 

1. niewielkie skanalizowanie wsi należących 
do gminy,  

2. możliwość zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych oraz podziemnych 
substancjami zawartymi w ściekach 
odprowadzanych do odbiorników bez 
oczyszczania. 
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Powierzchnia ziemi 

1. znaczny odsetek gruntów, które 
wykorzystywane są na cele rolnicze  
i leśne, 

2. niski poziom zanieczyszczenia gruntów 
substancjami szkodliwymi (metale 
ciężkie, związki organiczne). 

1. niewystarczający stopień rekultywacji 
gruntów zdegradowanych jak również 
zdewastowanych, 

2. duże obszary poprzemysłowe wymagające 
rekultywacji, odbudowy i ochrony. 

3. zagrożenie terenów zielonych ze strony 
czynników antropogenicznych. 

Gospodarka odpadami  

1. prowadzenie prawidłowej gospodarki 
odpadami komunalnymi (segregacja 
odpadów u źródła, unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych), 

2. brak znaczącej ilości nowych odpadów 
przemysłowych 

3. zagospodarowanie osadów ściekowych 

1. występowanie zagrożenia odpadami 
zawierającymi azbest 
 

 

Hałas 

 1. wzrost liczby pojazdów emitujących hałas 
i drgania, 

2. tranzyt pojazdów ciężkich przez tereny 
miejskie, 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. możliwość zapewnienia zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę do picia 
o odpowiedniej jakości, zapewnienie 
należytych jej rezerw,  

2. odpowiedniej bazy pozwalającej na 
prowadzenie skutecznego oczyszczania 
ścieków oraz uzyskanie jakości ścieków 
oczyszczonych odpowiadającej normom, 

3. zrealizowanie kolektorów 
umożliwiających podłączenie do 
kanalizacji nowych użytkowników, 

4. możliwość wprowadzenia finansowania 
inwestycji i działań proekologicznych z 
kraju i z UE (preferencyjne kredyty, ulgi 
podatkowe, dotacje z budżetu państwa). 

1. brak informacji w zakresie finansowania 
inwestycji po 2013 roku, 

2. skomplikowane procedury ubiegania się 
o pomocowe środki unijne, 

3. niekorzystne regulacje prawne dla 
wprowadzenia systemowych rozwiązań 
w zakresie ochrony środowiska i jej 
finansowania, 

4. wysokie koszty zadań związanych 
z ochroną środowiska, 

5. niedostateczna świadomość ekologiczna 
społeczeństwa i brak motywacji do 
przeprowadzenia zmian, 

6. wzrost liczby pojazdów i transportu 
kołowego. 
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6. Cele Programu Ochrony Środowiska  
 

Celem nadrzędnym prac ujętych w Programie jest: 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ograniczenie presji i rewitalizację 

środowiska.  

 

Analiza wybranych komponentów środowiska pozwoliła na wyznaczenie celów i działań 

podejmowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 

2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”. Należy do nich zaliczyć:  

Cel 1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

Cel 2. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego 

Cel 3. Ograniczenie zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym 

Cel 4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Cel 5. Poprawa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

Cel 6. Poprawa stanu powierzchni ziemi i gleby 

Cel.7. Optymalizacja gospodarki odpadowej 

Cel 8. Ochrona przyrody 

Cel 9. Edukacja ekologiczna 

Cel 10 . Ochrona przed poważnymi awariami   

 
Zakłada się, że kształtowanie działań proekologicznych w Gminie Blachownia będzie 

miało charakter procesu ciągłego. Ze względu na możliwość zmiany priorytetów proponuje 

się przyjęcie programowania polegającego na cyklicznym weryfikowaniu celów i wydłużaniu 

horyzontu czasowego.  

 

6.1. Cel 1: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
 

Zadania: 

1. Dostarczenia ciepła do budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.   

2. Wykorzystanie gazu w gospodarstwach domowych.  

3. Termomodernizacja i wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej.  

4. Budowa centrum przesiadkowego. 

5. Budowa ścieżek rowerowych. 

6. Wymiana oświetlenia ulicznego.  
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Obszar Gminy Blachownia został zaliczony do strefy śląskiej w zakresie jakości 

powietrza. W strefie tej występują przekroczenia zawartości pyłu PM2,5, PM10 oraz 

benzo(a)pirenu. Ich źródłem w powietrzu jest niska emisja. Zanieczyszczenia te są 

wprowadzane do powietrza w wyniku spalania węgla w indywidualnych paleniskach 

domowych. Taki sposób ogrzewania przeważa na terenie Gminy Blachownia. Do chwili 

obecnej gmina nie posiada innych alternatywnych źródeł ciepła. Taka możliwość pojawia się 

dopiero obecnie. W najbliższym czasie przewiduje się zgazyfikowanie centrum gminy oraz 

zasilanie części mieszkań w ciepło z sieci centralnego ogrzewania. Przewiduje się, że z obu 

możliwości skorzysta około 4000 mieszkańców. Zaopatrzenie ludności w ciepło  

z profesjonalnej ciepłowni, wyposażonej w urządzenia do redukcji emisji oraz możliwość 

korzystania z gazu powinny znacząco wpłynąć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza tym bardziej, że ograniczy to spalanie odpadów w piecach do tego 

nieprzystosowanych. W gminie podjęte zostaną działania, których celem będzie edukacja 

mieszkańców w tym zakresie. 

Poprawę jakości powietrza atmosferycznego uznać należy za bezwzględny priorytet 

działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Blachownia. Podwyższona zawartość pyłu 

PM2,5 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, charakteryzowana przez 

benzo(a)piren w strefie śląskiej ma znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców (działanie 

kancerogenne). Uwzględnić należy także fakt, że WWA zaliczane są do zanieczyszczeń 

trwałych. Ich wprowadzenie do środowiska sprawia, ze mogą one stanowić zanieczyszczenie 

gleb i gruntów.   

Źródłem pyłu i benzo(a)pirenu w powietrzu jest także tabor samochodowy. Znaczne ilości 

tych zanieczyszczeń emitują szczególnie samochody starszego typu wyposażone w silniki 

Diesla. Dla zmniejszenia emisji z tych źródeł celowe jest podjęcie działań zmierzających do 

ograniczenia natężenia ruchu na obszarze miasta. W tym celu proponowana jest budowa 

ścieżek rowerowych oraz centrum przesiadkowego.  

 Ponadto w związku z wdrożeniem działań przewidzianych w ramach Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020, zmniejszeniu 

ulegnie emisja gazów cieplarnianych. Będzie to efekt m.in. zmian w ogrzewaniu budynków, 

ich termomodernizacji oraz nowych rozwiązań transportowych. Szczegółowy harmonogram 

działań został przedstawiony w załączniku nr 1 do ww. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Tab. 24. Emisja CO2 na terenie Gminy Blachownia – wariant realizacji założeń PGN 

Bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) w podziale na 
poszczególne składowe 

Emisja CO2 [Mg] zmiana o: 

Ogrzewanie 23 366,11 20,0% 
Budynki mieszkalne 22 083,15 20,0% 

Budynki użyteczności publicznej 1 282,97 20,0% 
Energia elektryczna 5 843,35 20,0% 

Cele bytowe i komunalne 5 178,61 20,0% 
Oświetlenie komunalne 664,74 20,0% 

Gaz (cele inne niż grzewcze) 0,00 0,0% 
Transport 14 012,30 20,0% 

RAZEM BEI na terenie Gminy Blachownia 43 221,76 20,0% 
Źródło: PGN dla gminy Blachownia na lata 2016 – 2020 

 

Część z wymienionych zadań w zakresie ochrony powietrza będzie kontynuowana także 

w latach 2020 - 2023. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania ciepła mieszkańcom, szerszego 

wykorzystania gazu do ogrzewania budynków mieszkalnych, budowy ścieżek rowerowych. 

Te działania powinny przynieść poprawę jakości powietrza na terenie gminy.   

 

6.2. Cel 2: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego 
 

Zadanie  

1. Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK 46 Herby – Częstochowa.  

 

Działania naprawcze mające na celu zmniejszenie uciążliwości hałasu na terenie Gminy 

Blachownia koncentrować się będą na ograniczeniu hałasu komunikacyjnego przy drodze 

krajowej nr 46 Herby – Częstochowa. Polegać one będą na stworzeniu nowej organizacji 

ruchu, mającej na celu ograniczenie prędkości, budowie progów zwalniających, itp. 

Korzystnie oddziaływać powinno ograniczenie ruchu samochodów prywatnych, związane  

z budową centrum przesiadkowego oraz ścieżek rowerowych.  

Działania, które będą podejmowane w zakresie ograniczenia hałasu komunikacyjnego  

w latach 2020 – 2023 zostaną zdefiniowane później będą one uzależnione od natężenia hałasu 

określone na podstawie wyników pomiarów terenowych. Projektuje się, że badania te będą 

miały charakter interwencyjny. 
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6.3.  Cel 3: Ograniczenie zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

Zadania: 

1. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których zostało 

stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych. 

2. Prowadzenie i analiza wyników monitoringu miejsc narażonych na występowanie 

wysokiego promieniowania elektromagnetycznego. 

  

Obecnie brak jest danych dotyczących zagrożeń dla ludzi i środowiska związanych  

z promieniowaniem elektromagnetycznym. W ramach realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska na terenie miasta przewiduje się w latach 2016 – 2019 prowadzenie 

monitorowania miejsc, w których możliwe jest przekroczenie dopuszczalnych wartości tego 

promieniowania. Do tych działań wykorzystane będą wyniki uzyskiwane w tym zakresie 

przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. W badaniach tych uwagę należy zwrócić 

na obszary leżące w sąsiedztwie  linii energetycznych (110 kV, i 15 kV), stacje 

transformatorowe oraz przekaźnikowe sieci telefonii komórkowej.  

Wyniki monitoringu będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań w zakresie 

likwidacji tych zagrożeń; projektuje się ich przeprowadzenie w latach 2020 – 2023.  

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości należy rozważyć możliwość 

wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania.   

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy  
              Blachownia, Kraków 2010  

  

6.4. Cel 4. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych 
 

Zadania: 

1. Budowa kanalizacji  na terenie wsi należących do gminy. 

2. Rewitalizacja zalewu Blachownia oraz terenów przyległych. 

 

W niniejszym rozdziale omówiono jedynie te aspekty wymienionych działań, które 

odnoszą się do jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Bliższa ich charakterystyka 

zostanie przedstawiona w rozdziałach 6.5 i 6.8. 

 Do działań priorytetowych w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy zaliczyć 

należy poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Wyniki monitoringu wód 
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poziemnych prowadzonych przez WIOŚ oraz wyniki analiz wody wodociągowej wskazują na 

występowanie w niektórych studniach wysokich stężeń azotanów. Taka sytuacja jest 

charakterystyczna dla ujęć wykonanych w utworach czwartorzędowych, na terenach 

nieskanalizowanych. Azotany są w tym przypadku wynikiem niekontrolowanego 

wprowadzania ścieków komunalnych oraz gospodarskich do ziemi. Często podwyższonym 

zawartościom tych związków towarzyszy zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody. 

Dotychczasowa gospodarka ściekami komunalnymi we wsiach położonych na terenie gminy 

polegała na magazynowaniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych, a następnie ich 

wywozie na istniejącą oczyszczalnię. Z drugiej strony stosunkowo niewielki odsetek 

wytwarzanych tu ścieków był oczyszczany w oczyszczalniach przydomowych. Takie 

rozwiązania sprzyjały zanieczyszczeniu wód podziemnych związkami azotu. Możliwe jest 

także ich zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Jest to efekt bezpośredniego wprowadzenia 

ścieków do ziemi. Taki sposób gospodarki ściekami komunalnymi potwierdza niewielka ilość 

ścieków dostarczana do oczyszczalni taborem samochodowym. Prowadzi to do wniosku,  

że transportowane są w ten sposób jedynie osady, zaś ścieki poprzez nieszczelności 

odprowadzane są bezpośrednio do ziemi lub do cieków powierzchniowych.  

Skanalizowanie terenów wiejskich jest także konieczne ze względu na celowość 

ograniczenia ładunku azotu i fosforu wprowadzonego do zbiornika „Blachownia”. Związki te 

decydują o eutrofizacji wody w zbiorniku, czego wynikiem są występujące okresowo, latem  

(lipiec, sierpień) masowe zakwity glonów. Zakwity te, szczególnie sinic są niekorzystne dla 

środowiska. Ograniczają one możliwość korzystania z wód do celów rekreacyjnych. Mogą 

one wywoływać u osób kąpiących uczulenia oraz zatrucia pokarmowe. Z tego względu do 

podstawowych zasad zapewniających prawidłowy przebieg procesu rekultywacji zbiorników 

wodnych zaliczyć należy maksymalne zmniejszenie ładunku azotu i fosforu wprowadzanego 

do zbiorników.  

Zadania na lata 2020 – 2023 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

zostaną zdefiniowane po ocenie skuteczności prac podjętych w ramach Programu w latach 

2016 – 2019. Uzyskanie dobrego stanu wód, wymuszone zapisami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej oraz prawa wodnego wskazują, że konieczne będzie prowadzenie związanych  

z budową kanalizacji i skierowaniem ścieków na oczyszczalnię. Analiza danych dotyczących 

eksploatacji oczyszczalni nie daje dzisiaj pewności, że istniejąca i dobrze działająca 

oczyszczalnia ma wystarczającą przepustowość.  
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6.5. Cel 5 : Poprawa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy 

 

Zadania: 

1. Budowa wodociągu dla dzielnicy miasta Blachownia – Trzepizury. 

2. Wykonanie kanalizacji na terenie wsi należących do gminy. 

 

Przewiduje się, że do roku 2020 wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli korzystać  

z wodociągów i kanalizacji. Do wodociągów podłączonych jest obecnie prawie 95% 

mieszkańców. Do zakończenia tego procesu pozostała do wykonania sieć wodociągowa  

w dzielnicy miasta Blachownia – Trzepizury. Wykonanie tych prac poprawi znacząco 

warunki sanitarne oraz zdrowotne mieszkańców. Ma ono duże znaczenie zwłaszcza obecnie 

w okresie występowania ekstremalnych warunków meteorologicznych.  

W okresie obowiązywania Programu przewiduje się także wykonanie I etapu 

skanalizowanie wsi należących do gminy. Działania te mają objąć Cisie i Łojki oraz dzielnicę 

miasta Ostrowy. Wykonanie tych prac pozwoli na poprawę jakości wody podziemnej 

czerpanej z utworów czwartorzędowych. Stanowi on warunek wstępny powodzenia działań 

podejmowanych dla rekultywacji zbiornika „Blachownia”. Zebrane z tej części gminy ścieki 

mogą być transportowane na istniejącą i eksploatowaną, częściowo niedociążona 

oczyszczalnię ścieków. Eksploatowany obiekt uzyskuje dobre wyniki w zakresie redukcji 

zanieczyszczeń oraz posiada odpowiednią rezerwę pojemności urządzeń. Dodatkowo należy 

stwierdzić, że obciążenie substratowe urządzeń wzrośnie w niewielkim stopniu (obecnie 

dowożone są osady). W tej sytuacji należy się spodziewać, że efekty działania oczyszczalni 

będą w dalszym ciągu dobre. Ważną kwestią jest również to, że odpływ z oczyszczalni 

kierowany jest do Stradomki poniżej Zalewu. Dodatkowo obniży to ładunek azotu i fosforu 

dostający się z wodą  do zbiornika.  

W latach 2020 – 2023 celowe jest podjęcie sygnalizowanych działań związanych  

z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Pozwoli to na ograniczenie ładunku 

zanieczyszczeń kierowanego do wód podziemnych i powierzchniowych. Należy także 

przeanalizować możliwości istniejącej oczyszczalni w zakresie przyjęcia całości ścieków. 

Wydaje się bowiem, że przekroczone mogą być projektowane wartości obciążeń 

hydraulicznych i substratowych zainstalowanych na tym obiekcie urządzeń  

technologicznych. Alternatywą, którą należy rozważyć jest budowa niewielkich systemów 
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składających się z sieci kanalizacyjnych i bezobsługowej oczyszczalni dla oddalonych od 

istniejącego obiektu wsi.  
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy  
              Blachownia, Kraków 2010  
 

6.6. Cel 6: Poprawa stanu powierzchni ziemi i gleb 
 

Zadania: 

1. Cząstkowe i badania gleb ze szczególnym uwzględnieniem miasta Blachownia  

i terenów przyległych do zbiornika. 

 

Działaniem nadrzędnym mającym na celu poprawę jakości powierzchni ziemi i gleb jest 

ich racjonalne wykorzystanie wraz z ochroną przed jakościową i ilościową degradacją. 

Szczegółowe zasady ochrony powierzchni ziemi reguluje art. 101 Ustawy o ochronie 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ). Natomiast zasady 

ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej 

gruntów reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.  

(Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.). 

Wyniki wstępnych badań gruntów na terenie miasta Blachownia (okolice zbiornika 

„Blachownia”) przeprowadzonych przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  

w Zabrzu, wskazują na zanieczyszczenie tych gruntów znaczną ilością silnie magnetycznego 

odpadu hutniczego, składającego się z fragmentów żużlu, spieków oraz szkliwa. W jednej  

z przebadanych prób gruntów zaobserwowano podwyższoną zawartość cynku. Ponadto 

stwierdzono również, że grunty te charakteryzują się stosunkowo niskim stężeniem 

zanieczyszczeń organicznych (poza jednym punktem). Wobec tego, przed podjęciem decyzji 

o ewentualnej rekultywacji lub remediacji tych gleb konieczne będzie wykonanie 

dodatkowych badań, które obejmowałyby określenie zasięgu przestrzennego warstwy 

odpadów oraz analizę chemiczną pod kątem obecności innych zanieczyszczeń ujętych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Niezbędne 

jest dokładne wyznaczenie głębokości zalegania materiału odpadowego co wymaga 

wykonania odwiertów lub odkrywek glebowych albo pomiarów geofizycznych o głębszym 

zasięgu penetracji. 
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W oparciu o wyniki tych badań należy przewidzieć zakres i zasięg ewentualnych  

działań w zakresie rekultywacji i remediacji. Decydować to będzie o kosztach realizacji  

inwestycji. Działania w zakresie rekultywacji i remediacji winny być kontynuowane w latach  

2020 – 2023.   

 

6.7. Cel 7: Optymalizacja gospodarki odpadowej 

 
Zadania: 

1. Przeprowadzenie całkowitego usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy  

Blachownia.  

 

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Gminy Blachownia będą wynikały przede 

wszystkim z prac związanych z uciepłownieniem i wykorzystaniem gazu do ogrzewania 

budynków. W wyniku tych działań zmniejszy się ilość odpadów, a w szczególności popiołów, 

wzrośnie więc zawartość części organicznych. Z drugiej strony część odpadów dotychczas 

spalanych będzie kierowana na składowisko. Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi wskazuje na prawidłową realizację prac związanych ze zbiórką i segregacją 

odpadów komunalnych. Nie przewiduje się podjęcia dodatkowych działań w tym zakresie.  

Na terenie Gminy Blachownia planowane są natomiast działania mające na celu usunięcie 

wyrobów zawierających azbest (stosowanych m.in. w budownictwie mieszkaniowym do 

pokrycia dachów, w przemyśle do wykonywania rur wodociągowych oraz w innych 

dziedzinach), które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu 

odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) znajdują się na liście odpadów 

niebezpiecznych. Wobec tego wyroby te zagrażają zdrowiu człowieka oraz negatywnie 

oddziaływującego na stan otaczającego środowiska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

19 czerwca 1997 r. uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

Przyjęto także Rezolucję w sprawie opracowania programu wycofywania azbestu  

z gospodarki. Ponadto Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. 

ustanowiła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski”. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski ustalono do 

roku 2032.  

Gmina Blachownia posiada Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Blachownia na lata 2011 – 2032, opracowany przez AT GROUP S.A.  
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i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 67/XII/2011 (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 290,  

poz. 4883). Zgodnie z ww. Programem nadrzędnym zadaniem Gminy Blachownia będzie 

całkowite usunięcie wyrobów azbestowych.  

Problemem, który należy na bieżąco monitorować na oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w mieście Blachownia jest sprawa zagospodarowania wytwarzanych na 

oczyszczalni osadów ściekowych. Obecnie osady te są w całości gospodarczo wykorzystane.  

W związku z tym nie przewiduje się podjęcia dodatkowych prac w tym zakresie. 

W latach 2020 – 2023 przewiduje się prowadzenie na terenie gminy stałego monitoringu 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki osadami ściekowymi oraz 

podejmowanie na bieżąco odpowiednich decyzji mających na celu ograniczenie 

niekorzystnego wpływu gospodarki odpadowej na środowisko.   

  

6.8. Cel 8:  Ochrona przyrody 
 

Zadania: 

1. Ochrona bioróżnorodności w tym ważnych przyrodniczo obiektów i obszarów 

(m.in. rewitalizacja zbiornika Blachownia). 

2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. 

 

Na terenie Gminy Blachowni znajduje się duży kompleks leśny, Park Krajobrazowy Lasy 

nad Górną Liswartą, zbiornik „Blachownia”, jak również 7 pomników przyrody oraz 

chronione gatunki zwierząt i roślin. Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej  

i nieożywionej oraz krajobrazu znajdujących się na terenie ww. obszarów określa Ustawa  

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późń. zm.). 

Przewiduje się, że przedstawione poniżej zadania zostaną całkowicie zrealizowane w latach 

2016 – 2019. W przypadku braku takiej możliwości należy je kontynuować w latach 

późniejszych. Trudno obecnie wylistować inne zadania na okres 2020 – 2023. Celowość ich 

podjęcia będzie wynikała z potrzeb i możliwości gminy  
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6.8.1. Ochrona bioróżnorodności w tym ważnych przyrodniczo obiektów  
i obszarów (m.in. rewitalizacja zbiornika Blachownia) 

 

Rewitalizacja zbiornika i terenów przyległych należy rozpatrywać zarówno w kontekście 

prawnym jak i ekonomiczno – społecznym. Jakość wody w zbiorniku ulega okresowym 

zmianom. Niekorzystne jest występowanie zakwitów w okresie letnim, w szczycie sezonu 

wakacyjnego. Pomimo, iż woda w zbiorniku została przebadana przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną i zbiornik został uznany w świetle prawa za miejsce zwyczajowo wykorzystywane 

przez ludność do kąpieli, to jednak stan wody oraz występujące na znacznej powierzchni dna 

osady o miąższości dochodzącej do 60 cm sprawiają, że zainteresowanie mieszkańców  

i turystów jest niewielkie. Celowe wydaje się więc podjęcie działań zmierzających do 

rewitalizacji zbiornika.  

Rewitalizacja powinna być poprzedzona działaniami związanymi z uporządkowaniem 

gospodarki ściekowej w zlewni powyżej zbiornika. Doprowadzi to do zmniejszenia ładunku 

związków biogennych – azotu i fosforu wprowadzanych do zbiornika oraz zlikwiduje 

potencjalne zagrożenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Uwaga ta dotyczy przede 

wszystkim miejscowości wchodzących w skład Gminy Blachownia (m.in. Cisie). Ścieki  

z tych miejscowości powinny być doprowadzone do istniejącej oczyszczalni miejskiej  

w Blachowni. Rekultywacja zbiornika polegać będzie na odtworzeniu starego biegu 

Stradomki, co umożliwi utworzenie mokradeł (wetlandu) na wlocie do zbiornika, odmuleniu 

dna zbiornika z wykorzystaniem uzyskanego materiału do budowy półwyspu. Zmiana na 

wlocie do zbiornika pozwoli na dodatkowe usunięcie zawiesiny oraz związków biogennych. 

Przeprowadzenie tych prac, przy uwzględnieniu stosunkowo krótkiego czasu retencji  

w zbiorniku powinno doprowadzić do znacznej poprawy jakości wody i zapobiec 

ponownemu występowaniu zakwitów. 

Konieczne jest jednoczesne przeanalizowanie obowiązującego operatu rybackiego  

i dostosowanie jego zapisów do wymagań związanych z utrzymaniem odpowiedniej jakości 

wody. 

Rekultywacja zbiornika jest celowa w kontekście konieczności uzyskania dobrego stanu 

wody w zbiorniku w zakresie przewidywanym przez ramową Dyrektywę Wodną oraz 

obowiązujące prawo w Polsce. Sprawi ona, że zbiornik stanie się atrakcją turystyczną, co 

może korzystnie wpłynąć na rozwój gminy.  
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6.8.2. Zagospodarowanie zieleni miejskiej 
 

Blachownia jest miastem o charakterze postindustrialnym. Nie posiada 

uporządkowanych stref zieleni miejskiej. Jednym z działań zmierzających do poprawy 

sytuacji w tym zakresie jest koncepcja nowego zagospodarowania centrum miasta oraz 

terenów przyległych do zbiornika. Realizacja wspomnianej koncepcji obejmuje między 

innymi realizację:  

 deptaka, służącego jako miejsce do organizacji spotkań, jarmarków, itp., 

 ogrodu tematycznego, pełniącego funkcję rekreacyjną i edukacyjną dla mieszkańców, 

gdzie uprawiane będą różne gatunki roślin ozdobnych i uprawnych, 

 obiektów służących do uprawiana sportów wodnych, 

 obiektów służących do rekreacji, 

 ścieżek rowerowych. 

 

Realizacja tego projektu jest korzystna tak ze względów ekonomicznych, społecznych  

i ekologicznych. Pozwoli ona na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Blachowni  

i jej okolic.   

 

6.9. Cel 9: Edukacja ekologiczna 
 

Zadania: 

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. 

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców postaw proekologicznych w społeczeństwie. 

3. Zapewnienie informacji na temat stanu środowiska i jego ochrony. 

4. Wspieranie różnych form działań z zakresu edukacji proekologicznej. 

 

Edukacja ekologiczna polega na promowaniu działań na rzecz poprawy ochrony 

środowiska oraz zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców poprzez: kształtowanie 

postaw ekologicznych, organizowanie kampanii i badań społecznych oraz innych działań, 

wskazujących sposoby ochrony przyrody z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju.  

Na terenie Gminy Blachownia przewidziane jest prowadzenie edukacji ekologicznej 

skierowanej do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do: uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Przykładem takich 
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działań będą: spotkania dzieci i młodzieży z nauczycielami, wychowawcami oraz 

pracownikami wydziału ochrony środowiska, konkursy o tematyce środowiskowej, udział  

w akcjach ekologicznych takich jak „Sprzątanie Świata”, przygotowywanie tras 

turystycznych celem zaznajomienia z walorami przyrodniczymi występującymi na terenie 

gminy, zachęcanie do zbiórki surowców wtórnych (np. makulatura, puszki po napojach, 

plastikowe nakrętki).  

Edukacja ekologiczna mieszkańców prowadzona na terenie Gminy Blachownia będzie 

obejmowała także konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania na środowisko 

realizowanych inwestycji w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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.). Wszystkie 

ww. działania mają na celu zachęcenie mieszkańców gminy do zwiększenia dbałości o stan 

środowiska oraz przyrodę, a tym samym wzrost jakości życia. W latach 2020 – 2023 zadania 

te będą kontynuowane. 

 

6.10. Cel 10: Ochrona przed poważnymi awariami 
 

Zadania 

1. Wyznaczenie tras przewozu materiałów niebezpiecznych. 

2. Kontrola nad załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych.  

3. Prowadzenie i coroczna aktualizacja rejestru potencjalnych sprawców poważnych 

awarii. 

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie kreowania zachowań w sytuacjach 

zagrożenia poważnymi awariami.  

5. Utrzymanie dobrego stanu technicznego jazu na zbiorniku „Blachownia”. 

 

Zgodnie z art. 243 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym 

powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. Ustawa ta określa 

także sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Wszelkie obowiązku 

wynikające z powstałej awarii spoczywają przede wszystkim na prowadzącym zakład,  

w którym istnieje zwiększone ryzyko lub też duże ryzyko wystąpienia awarii, jak również na 
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organach Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodzie oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 

Środowiska.  

W Gminie Blachownia głównym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest transport 

drogowy i kolejowy materiałów, substancji lub odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), transport ten powinien się 

odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów 

niebezpiecznych. Ponadto zagrożenie poważną awarią może również stanowić zły stan 

techniczny zasów jazu zlokalizowanego na zbiorniku „Blachownia”.  

W latach 2020 – 2023 przewidywana jest kontynuacja realizacji wymienionych zadań.  

 

7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska 
7.1. Zarządzanie Gminnym Programem Ochrony Środowiska 
 

Realizowanie Program Ochrony Środowiska wymaga ustalenia systemu zarządzania ww. 

Programem. Powinno ono odbywać się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju  

i w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami oraz obowiązkami 

podmiotów zarządzających.  

W przypadku Gminnego Programu Ochrony Środowiska, organem odpowiedzialnym, za 

zarządzanie niniejszym Programem jest Urząd Gminy.  

Rozpatrując całościowo zarządzanie odbywa się na kilku szczeblach: gminnym, 

powiatowym oraz wojewódzkim. Obejmują one działania w skali województwa i powiatu, jak 

również szczeble jednostek organizacyjnych, które dotyczą działań podejmowanych przez 

podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Zarząd Gminy powinien współdziałać  

z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty 

kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring 

stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). Na każdą z tych jednostek 

nałożone są różne (czasami zbieżne) obowiązki. 

Na nieco innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów 

gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem 

ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej uwzględniają one również głos opinii 

społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa się przez: 

 przestrzeganie wymogów prawa,  

 modernizację stosowanych technologii,  
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 eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,  

 instalowanie urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko, 

 porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,  

 stałą kontrole zanieczyszczeń i uprawnień do ich emisji,  

 kontrolę sposobów gospodarowania odpadami.  

 

Wpływ na egzekwowanie prawa mającego na celu zapobieganie zanieczyszczeniom 

środowiska realizowane jest przede wszystkim poprzez: 

 odpowiednie planowanie przestrzenne (zgodne z założeniami zrównoważonego 

rozwoju i priorytetami gminy), 

 kontrolę, porządkowanie i nadzór gospodarczego korzystania ze środowiska,  

 instalowanie urządzeń mających na celu ochronę środowiska. 

 

Wyróżnia się następujące grupy podmiotów uczestniczących w Programie Ochrony 

Środowiska: 

 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem 

 Podmioty realizujące zadania Programu, w tym instytucje finansujące 

 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu 

 Społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu 

 

Wśród instrumentów służących zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska 

wynikających z aktów pranych można wyróżnić: 

 Instrumenty prawne: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym: 

 pozwolenia zintegrowane, 

 decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami, 

 koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatacje surowców 

mineralnych, 

 raporty oddziaływania na środowisko planowanych lub istniejących inwestycji, 

 uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, 

 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 monitoring lub kontrola jakości stanu środowiska. 
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 Instrumenty finansowe: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska, 

 administracyjne kary pieniężne, 

 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska. 

 

 Instrumenty społeczne: 

 narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się 

poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące: 

a) działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny 

model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych), 

b) powiązań między władzami samorządowymi, a społeczeństwem (udział społeczeństwa 

w zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie 

mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie edukacyjne) 

 narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych: 

a) środowiskowe porozumienia (karty, deklaracje, statuty), 

b) strategie i plany działań, 

c) systemy zarządzania środowiskiem, 

d) ocena wpływu na środowisko, 

e) ocena strategii środowiskowych. 

 narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju: 

a) opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 

b) regulacje cenowe, 

c) regulacje użytkowania, oceny inwestycji, 

d) środowiskowe zalecenia dla budżetowania, 

e) kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

 narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju: 

a) wskaźniki równowagi środowiskowej, 

b) ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 

c) monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 
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7.2. Monitoring Programu Ochrony Środowiska 

7.2.1. Informacje ogólne 
 

Monitoring Programu Ochrony Środowiska umożliwia właściwą ocenę procesu wdrażania  

i pozwala na wprowadzanie ewentualnych korekt do Programu. Powinien on być 

wykonywany z uwzględnieniem trzech głównych zakresów: 

 monitoring środowiskowy, 

 monitoring programowy, 

 monitoring społeczny. 

 

Monitoring środowiska - narzędzie wspomagające prawne, finansowe oraz społeczne 

instrumenty zarządzania środowiskiem. Informuje on o efektach działań związanych  

z ochroną środowiska. Traktowany jest on jako podstawa w ocenie całej polityki ochrony 

środowiska realizowanej na terenie danej gminy. Stanowi on jedno z głównych kryteriów 

według, których tworzona jest nowa polityka. Monitoring środowiska powinien być 

realizowany przy pomocy wskaźników stanu środowiska , zmian presji na środowisko, oraz 

świadomości społecznej. Mierniki efektów ekologicznych są dostępne jako wielkości 

mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

 

Monitoringu programu – to narzędzie które skupia działania mające na celu monitorowanie 

realizacji poszczególnych zadań Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych 

zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 

Gmina Blachownia będzie dokonywała oceny realizacji celów ekologicznych w cyklach 

czteroletnich (określonych w POŚ do roku 2020). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej 

korekty celów i strategii ich realizacji. Takie postępowanie umożliwi spełnienie wymagań 

zapisanych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, które odnoszą się do okresu na jaki jest 

przyjmowany Program Ochrony Środowiska i system raportowania o stanie realizacji ww. 

dokumentu. 

 

Monitoring społeczny – dokonywany jest poprzez badanie opinii społecznej i specjalistycznych 

opracowań, które służą ocenie zaangażowania oraz udziału społeczeństwa w działania na 

rzecz ochrony środowiska, jak również znajomości i ocenie założeń oraz działań POŚ. 

Jednym z głównych mierników jest wskaźnik oparty o świadomość społeczną. 
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7.3. Finansowanie inwestycji 

 

W zależności od przyjętego rozwiązania – miasta i gminy samodzielnie lub wspólnie będą 

finansować konkretne zadanie. Wśród formy finansowania inwestycji ekologicznych można 

wyróżnić:  

 kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,  

 udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,  

 dotacje. 

 

Do środków finansowania projektów i działań związanych z ochroną środowiska należą: 

 własne środki gmin,  

 dofinansowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i narodowego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

 emisja obligacji komunalnych,  

 fundusze pomocowe i związane z eko – konwersją (Ekofundusz),  

 kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach,  

 pozyskanie inwestora strategicznego,  

 Partnerstwo Publiczno - Prywatne. 

 

Wśród środków na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska można wyróżnić:  

 Budżet Państwa,  

 Własne środki samorządu terytorialnego,  

 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

 Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny,  

 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich,  

 Program Life+,  

 Szwajcarsko – Polski Program Współpracy,  

 Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,  

 Komercyjne kredyty bankowe,  

 Własne środki inwestorów. 

 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

71 

 

Załącznik 1.  
Tabela: cele, kierunki interwencji oraz zadania 

Lp. Obszar 
interwencji Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny1 Ryzyka 

 
  Nazwa  

(+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa    

 

A B C D E F G H I J 

1 

Powietrze 
Poprawa jakości 

powietrza na terenie 
gminy 

Liczba 
podłączonych 

mieszkań 
(PGN2) 

0 
20%  

liczby 
mieszkańców 

 Ograniczenie emisji 
do środowiska pyłu  

PM 2,5 i PM 10, 
bezno(a)piranu, ozonu 
 Zmniejszenie emisji 

CO2 (Zał. nr 1 do 
PGN dla Gminy 

 Blachownia na lata 
(2016 – 2020) 

1. Dostarczenia ciepła do budynków 
mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej 

KM METAL 

 Nieotrzymanie dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych 

 Przedłużający się termin wykonania 
prac związanych z uciepłownieniem, 

gazyfikacją  
i termomodernizacją budynków 

 Niedotrzymanie działań ujętych  
w Zał. nr 1 do PGN dla Gminy 

Blachownia na lata  
2016 – 2020 

2. Wykorzystanie gazu w 
gospodarstwach domowych  PGNiG* 

Liczba 
budynków 

(PGN2) 
9 17 

3. Termomdernizacja i wymiana 
ogrzewania w budynkach 
użyteczności publicznej  

Gmina 
Blachownia 

Liczba centr 
przesiadkowych 

(PGN2) 
0 1 4. Budowa centrum przesiadkowego Gmina 

Blachownia 

Liczba km 
(PGN2) 0 3 5. Budowa ścieżek rowerowych Gmina 

Blachownia 
Liczba opraw 
do wymiany 

(PGN2) 
0 1450 

6. Wymiana oświetlenia ulicznego 
(opraw oświetleniowych sodowych) na 
LED 

Gmina 
Blachownia 

2 

Hałas  Ograniczenie hałasu 
komunikacyjnego 

Poziom hałasu 
(dB) 
(3) 

Przekroczenie 
poziomu 
hałasu  

o 5,1-10 dB 

W porze dnia 
< 75 dB 
W porze 
nocnej  
<67 dB 

 Zmniejszenie 
poziomu hałasu 

związanego  
z ruchem kołowym na 
drodze krajowej nr 46 

(odcinek Herby-
Częstochowa) 

1. Zmiana organizacji ruchu na 
drodze krajowej DK 46 Herby – 
Częstochowa 

Gmina 
Blachownia 

 Niedotrzymanie terminu 
zaplanowanych działań 

3 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Ograniczenie 
zagrożeń związanych  
z promieniowaniem  
elektromagnetycznym 

- - - 

 Zmniejszenie 
oddziaływania pola 

elektromagnetycznego 
do wartości 

określonych w 
Rozporządzeniu Rady 

Ministrów  
z 10 listopada 2010 r.  

(Dz. U. z 2010 r.  
Nr 2013r.,  poz. 1397) 

1. Prowadzenie rejestru zawierającego 
informacje o terenach, na których 
zostało stwierdzone przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych 

2. Prowadzenie i analiza wyników 
monitoringu miejsc narażonych na 
występowanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

WIOŚ** 

 Brak monitorowania istniejących źródeł 
pola elektromagnetycznego 

 Powstawanie nowych źródeł pola 
elektromagnetycznego 
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4 

Gospodarka  
wodno - ściekowa 

Poprawa w zakresie 
gospodarki  

wodno- ściekowej 

Liczba ludności 
korzystająca 

z sieci 
wodociągowej  
i kanalizacji 

(GUS4) 

Sieć 
wodociągowa 
12554 osoby 

(GUS) 

13214 osób, 
(GUS) 

 Poprawa zaopatrzenia 
ludności w wodę 

 Zmniejszenie ilości 
ładunku związków 

biogennych 
wprowadzanych do 

wód, w tym do 
zbiornika 

„Blachownia” oraz 
zlikwidowanie 
potencjalnego 

zagrożenia 
zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego 
wody 

1. Budowa wodociągu dla dzielnicy 
miasta Blachownia – Trzepizury 

Gmina 
Blachownia 

 Niedotrzymanie terminów wykonania 
inwestycji 

 Nieotrzymanie dofinansowania ze 
środków zewnętrznych 

Kanalizacja 
8647 osób, 

(GUS) 

2. Wykonanie kanalizacji na terenie 
wsi należących do gminy 

Gmina 
Blachownia 

5 Powierzchnia ziemi 
i gleb 

Poprawa  stanu gleby  
i powierzchni ziemi  - - - 

 Rekultywacja terenów 
wokół zb. 

„Blachownia” 

1. Cząstkowe i badania gleb ze 
szczególnym uwzględnieniem 
miasta Blachownia i terenów 
przyległych do zbiornika 

Gmina 
Blachownia 

 Nieotrzymanie dofinansowania ze 
środków zewnętrznych 

6 
Gospodarka 
odpadami 

Optymalizacja 
gospodarki odpadami 

Masa wyrobów 
azbestowych 

(Mg) 
(5) 

516  494  Usunięcie wyrobów  
z azbestu 

1. Przeprowadzenie całkowitego 
usunięcia wyrobów azbestowych  
z terenu gminy Blachownia 

Gmina 
Blachownia 

 Niedotrzymanie terminu planowanych 
działań 

7 

Ochrona przyrody Ochrona przyrody Powierzchnia 
(ha) 

46 46  Ochrona i zachowanie 
bioróżnorodności 

przyrody 

1. Ochrona bioróżnorodności w tym 
ważnych przyrodniczo obiektów  
i obszarów (m.in. rewitalizacja 
zbiornika Blachownia). 

Gmina 
Blachownia 

 Brak środków na realizację założonych 
działań 

 Brak dofinansowania działań ze źródeł 
zewnętrznych 

7 3 2. Zagospodarowanie przestrzeni 
miejskiej 

Gmina 
Blachownia 

8 

Edukacja 
ekologiczna Edukacja ekologiczna 

Liczba ludności 
w gminie 

(GUS) 

13214 osób 
(GUS) 

 

13214 osób 
(GUS) 

 

 Edukacja 
mieszkańców gminy 

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska jak również 
zrównoważonego rozwoju 

2. Kształtowanie właściwych wzorców  
i postaw proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy 

3. Zapewnienie całej społeczności 
gminy informacji na temat stanu 
środowiska i działań na rzecz jego 
ochrony 

4. Wspieranie różnych form działań  
z zakresu edukacji proekologicznej 

Gmina 
Blachownia 

i 
Organizacje 
ekologiczne 

 Brak zainteresowania mieszkańców 
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9 

Poważne awarie Ochrona przed 
poważnymi awariami Liczba awarii 0 0 

 Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

transportu materiałów 
niebezpiecznych 

 
 Zapobieganie 

poważnym awariom 
mogącym mieć 

wpływ na środowisko 
oraz zdrowie i życie 

ludzkie 

1. Wyznaczenie tras przewozu 
materiałów niebezpiecznych 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele dróg, 
Państwowa Straż 

Pożarna 

 Brak możliwości wytyczenia nowych 
tras transportu materiałów 

niebezpiecznych 
 Brak właściwej kontroli i rejestru 

powstających awarii 

2. Kontrola nad załadunkiem jak 
również  rozładunkiem materiałów 
niebezpiecznych 

Przedsiębiorcy 
 

3. Prowadzenie i coroczna aktualizacja 
rejestru potencjalnych sprawców 
poważnych awarii. 

WIOŚ 
 

4. Edukacja mieszkańców gminy  
w zakresie właściwych zachowań 
w sytuacjach poważnych awarii 

Gmina, 
Organizacje 
ekologiczne 

5. Utrzymanie dobrego stanu 
technicznego jazu na zbiorniku 
„Blachownia” 

Starosta Powiatu 

1 Należy wskazać, czy zadanie należy do zadań własnych samorządu (zadanie finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących 
          w dyspozycji województwa/powiatu/gminy) bądź czy jest zadaniem monitorowanym (zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków  
          zewnętrznych – będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla krajowego – centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa/powiatu/gminy,  
          lub podlegających bezpośrednio organom centralnym). 

2 PGN – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020” 
3 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg  

            o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie” 
4 GUS – Główny Urząd Statystyczny (Bank danych lokalnych) 
5 „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Blachownia na lata 2011 – 2032” 
*PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
** WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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Załącznik 2.  
Tabela: harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

Lp. Obszar 
Interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzial

ny 
za realizację 
(+ jednostki 
włączone)1 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w PLN) 
Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

o zadaniu 

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 
rok  

2020-2023 
razem 

A B C D E F G H I J K L 

1 

Powietrze 

1. Termomdernizacja i wymiana 
ogrzewania w budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina 
Blachownia - - 1 500000 2 000000 - 3 500000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL 
Koszty szacunkowe 

2. Budowa centrum przesiadkowego Gmina 
Blachownia - 1 300000 1 300000 - - 2 600000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL 
Koszty szacunkowe 

3. Budowa ścieżek rowerowych Gmina 
Blachownia - - 600 000 - - 600 000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL6 
Koszty szacunkowe 

4. Wymiana oświetlenia ulicznego 
(opraw oświetleniowych sodowych) 
na LED 

Gmina 
Blachownia - 2 700000 - - - 2 700000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL 
Koszty szacunkowe 

2 
Hałas 

1. Zmiana organizacji ruchu na 
drodze krajowej DK 46 Herby – 
Częstochowa 

Gmina 
Blachownia 20 000 20 000 20 000 20 000 - 80 000 Budżet Gminy Koszty szacunkowe 

3 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

1. Prowadzenie rejestru zawierającego 
informacje o terenach, na których 
zostało stwierdzone przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych 

1. Prowadzenie i analiza wyników 
monitoringu miejsc narażonych na 
występowanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

WIOŚ - - - - - - - - 

4 
Gospodarka 

 wodno- ściekowa 
1. Budowa wodociągu dla dzielnicy 

miasta Blachownia – Trzepizury 

Gmina 
Blachownia 

+ 
PWIK 

Częstochowa 

1 500000 1 500000 - - - 3 000000 

Budżet  
Gminy 

+ 
PWIK 

Częstochowa 

Koszty szacunkowe 
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2. Wykonanie kanalizacji na terenie 
wsi należących do gminy 

Gmina 
Blachownia 200 000 4 000000 4 000000 4 000000 11 800000 24 000000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO 
NFOŚ*** 

WFOŚ**** 
PROW***** 

Koszty szacunkowe 

5 
Powierzchnia ziemi 

i gleb 

1. Cząstkowe i badania gleb ze 
szczególnym uwzględnieniem 
miasta Blachownia i terenów 
przyległych do zbiornika 

Gmina 
Blachownia - - - - - - - - 

6 Gospodarka 
odpadami 

1. Przeprowadzenie całkowitego 
usunięcia wyrobów azbestowych  
z terenu gminy Blachownia 

Gmina 
Blachownia 20 000 20 000 20 000 20 000 - 80 000 Budżet Gminy Koszty szacunkowe 

7 

Przyroda 

1. Ochrona bioróżnorodności w tym 
ważnych przyrodniczo obiektów  
i obszarów (m.in. rewitalizacja 
zbiornika Blachownia). 

Gmina 
Blachownia - - 5 000000 - - - 

Budżet Gminy 
+ 

NFOŚ*** 
WFOŚ**** 

Koszty szacunkowe 

2. Zagospodarowanie przestrzeni 
miejskiej 

Gmina 
Blachownia - 2 000000 - - - - 

Budżet Gminy 
+ 

NFOŚ*** 
WFOŚ**** 

Koszty szacunkowe 

8 

Edukacja 
ekologiczna 

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska jak również 
zrównoważonego rozwoju 

2. Kształtowanie właściwych wzorców 
 i postaw proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy 

3. Zapewnienie całej społeczności 
gminy informacji na temat stanu 
środowiska i działań na rzecz jego 
ochrony 

4. Wspieranie różnych form działań  
z zakresu edukacji proekologicznej 

Gmina 
Blachownia 5 000 10 000 10 000 5 000 - 30 000 Budżet Gminy Koszty szacunkowe 

9 

Poważne awarie 
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu 

ochrony środowiska jak również 
zrównoważonego rozwoju 

Jednostki 
zarządzające 

drogami, 
Właściciele 

dróg, 
Państwowa Straż 

Pożarna 
 

- - - - - - - - 
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2. Kontrola nad załadunkiem jak 
również  rozładunkiem materiałów 
niebezpiecznych 

Przedsiębiorcy - - - - - - - - 

3. Prowadzenie i coroczna aktualizacja 
rejestru potencjalnych sprawców 
poważnych awarii. 

WIOŚ - - - - - - - - 

4. Edukacja mieszkańców gminy w 
zakresie właściwych zachowań w 
sytuacjach poważnych awarii 

Gmina 
Blachownia 
Organizacje 
ekologiczne 

- - - - - - - - 

5. Utrzymanie dobrego stanu 
technicznego jazu na zbiorniku 
„Blachownia” 

Starosta Powiatu - - - - - - - - 

1 Należy wskazać, czy zadanie należy do zadań własnych samorządu (zadanie finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących 
   w dyspozycji województwa/powiatu/gminy) bądź czy jest zadaniem monitorowanym (zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków  
   zewnętrznych – będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla krajowego – centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa/powiatu/gminy,  
   lub podlegających bezpośrednio organom centralnym). 
6 RPO WSL – „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” 
*** NFOŚ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
**** WFOŚ – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
***** PROF – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
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Załącznik 3 
Tabela: harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

Lp. Obszar Interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację  
(+ jednostki włączone)1 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania 

(w PLN) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje o zadaniu 

 

A B C D E F G 

1 

Powietrze 

1. Dostarczenia ciepła do budynków 
mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej 

KM METAL Brak danych Prywatne - 

2. Wykorzystanie gazu w gospodarstwach 
domowych  PGNiG Brak danych Prywatne - 

3. Termomdernizacja i wymiana ogrzewania 
w budynkach użyteczności publicznej Gmina Blachownia 3 500000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL6 

Koszty szacunkowe 
(15% Budżet Gminy Blachownia 

85% RPO WSL) 

4. Budowa centrum przesiadkowego Gmina Blachownia 2 600000 
Budżet Gminy 

+ 
RPO WSL6 

Koszty szacunkowe 
(15% Budżet Gminy Blachownia 

85% RPO WSL) 

5. Budowa ścieżek rowerowych Gmina Blachownia 600 000 
Budżet Gminy 

+ 
RPO WSL6 

Koszty szacunkowe 
(15% Budżet Gminy Blachownia 

85% RPO WSL) 

6. Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw 
oświetleniowych sodowych) na LED Gmina Blachownia 2 700000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO WSL6 

Koszty szacunkowe 
(15% Budżet Gminy Blachownia 

85% RPO WSL) 

2 Promieniowanie elektromagnetyczne Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

3 

Gospodarka  
wodno - ściekowa 

1. Budowa wodociągu dla dzielnicy 
miasta Blachownia – Trzepizury 

Gmina Blachownia 
+ 

PWIK Częstochowa 
3 000000 

Gmina Blachownia 
+ 

PWIK Częstochowa 
Koszty szacunkowe 

2. Wykonanie kanalizacji na terenie wsi 
należących do gminy Gmina Blachownia 24 000000 

Budżet Gminy 
+ 

RPO 
NFOŚ*** 

WFOŚ**** 
PROW***** 

Koszty szacunkowe 
(RPO brak danych 
NFOŚ 60 – 100% 
WFOŚ 60 – 100% 

PROF. 66,3% - obszary wiejskie) 

1 Należy wskazać, czy zadanie należy do zadań własnych samorządu (zadanie finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących 
   w dyspozycji województwa/powiatu/gminy) bądź czy jest zadaniem monitorowanym (zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków  
   zewnętrznych – będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla krajowego – centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa/powiatu/gminy,  
   lub podlegających bezpośrednio organom centralnym). 
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8. Spis tabel 
 

Tab. 1.   Struktura demograficzna Gminy Blachownia w latach 2003 – 2014 (stan na 31.12.2014 r.) 

Tab. 2. Struktura bezrobotnych w Gminie Blachownia (stan na listopad 2015 r.) 

Tab. 3. Wykaz podmiotów gospodarczych mogących wywierać wpływ na środowisko 

Tab. 4. Nieruchome obiekty zabytkowe w Gminie Blachownia 

Tab. 5. Stanowiska archeologiczne w Gminie Blachownia 

Tab. 6. Aktualna emisja CO2 na terenie Gminy Blachownia  

Tab. 7. Poziomy przekroczeń hałasu w Gminie Blachownia 

Tab. 8. Średnie wartości wskaźników jakości wód rzeki Stradomki i Gorzelanki w 2014 r. 

Tab. 9. Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (JCW) rzecznych 

na terenie Gminie Blachownia (stan 2014 r.) 

Tab. 10. Wartości średnie wskaźników hydrochemicznych (okres badawczy 04. – 09. 2014) 

Tab. 11. Wartości średnie wskaźników hydrochemicznych na wybranych stanowiskach  

pomiarowych (okres badawczy 04. – 09.2014) 

Tab. 12. Zawartość WWA w osadach dennych zbiornika Blachownia 

Tab. 13. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w ramach monitoringu wód podziemnych  

w latach 2010 – 2014 r. 

Tab.14. Wyniki badań jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym Q42 

Blachownia przeprowadzonych przez WIOŚ w Katowicach w 2014 r. 

Tab. 15. Średnia wartość parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody  

uzdatnionej w ujęcia „Blachownia” 

Tab. 16. Średnia wartość parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody  

uzdatnionej w ujęcia „Cisie” 

Tab. 17. Jakość ścieków oczyszczonych w Gminie Blachownia za rok 2014 

Tab. 18. Wyniki oznaczeń zawartość wybranych metali (mg/kg sm) w wybranych próbkach 

gleb i odpadów 

Tab.19. Wyniki oznaczeń eluatów w wybranych próbkach gleb  

Tab. 20. Wyniki oznaczeń zawartości substancji organicznych w wybranych próbkach gleb  

Tab. 21. Ilość frakcji odpadów komunalnych zebranych w 2014 r. na terenie Gminy Blachownia 

Tab. 22. Wykaz pomników przyrody Gminy Blachownia 

Tab. 23. Macierz SWOT – silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

Tab. 24. Emisja CO2 na terenie Gminy Blachownia – wariant realizacji założeń PGN 

 



„Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2019” 

 

79 

 

9. Spis rysunków 
 

Rys. 1.   Lokalizacja Gminy Blachownia w powiecie częstochowskim 

Rys. 2. Zarys Gminy Blachownia 

Rys. 3. Zarys dróg na terenie Gminy Blachownia 

Rys. 4. Zarys planowanej budowy odcinka autostrady A1 

Rys. 5. Zalew Blachownia 

Rys. 6. JCWPd w rejonie Gminy Blachownia 

Rys. 7. Mapa surowców mineralnych 

Rys. 8. Walory Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą 

 

10.  Spis załączników 
 

Zał. 1.  Tabela: cele, kierunki interwencji oraz zadania 

Zał. 2. Tabela: harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

Zał. 3. Tabela: harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

 

11.  Spis literatury i materiałów 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r.  

Nr 62, poz. 1232 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. 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.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. 

Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

627) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

880 z późń. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,  

w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.wsprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.. U. z 2012 r. Nr 0, poz.1031) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 

późn. zm) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 

progowych poziomów hałasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397) do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

stacje i linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1482). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) 

 Rozporządzeni Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 

lub  jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359) 

 „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska” wydane przez Ministerstwo Środowiska dnia 2 września 2015 r. 

 Strategia Integracji i Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Blachownia na lata 

2013 – 2020 
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 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Blachownia za okres  

01.– 31.12.2014 r. 

 Ochrona Środowiska, GUS 2014 

 Program Ochrony Środowiska dla gminy Blachownia – powiat częstochowski, 2004 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia n lata 2016 - 2020   

 POŚ dla gminy Blachownia – powiat częstochowski, Katowice, grudzień 2004 r.   

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy  

Blachownia, Kraków 2010  

 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014  

 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej 

przez  WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska 

 Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, 

położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 

rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów 

rocznie” 

 Opracowanie własne na podstawie „Ocena aktualnego stanu jakości wody zbiornika  

zaporowego Blachownia”- raport końcowy, Zabrze październik 2014, IPIŚ PAN 

 Program Ochrony Środowiska dla gminy Blachownia - powiat częstochowski, 2004 

 Korekta sprawozdania Burmistrza Blachowni z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok  

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Blachownia na lata 2011 – 2032 

 Uchwała Rady Miejskiej Nr 67/XII/2011 (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 290,  

poz. 4883). 

 Zarządzenie Nr 228/2015 Burmistrza Blachownia z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015 

 PUP Częstochowa, grudzień 2015 r. 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998, s. 251 

 Pożaryski W., Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. W: Budowa 

geologiczna Polski. T. 4. Cz. 1. Wyd. Geol. Warszawa, 1974 

 Okołowicz W., Martyn D., 1984: Regiony klimatyczne. [W:] Atlas Geograficzny 

Polski, PPWK,  Warszawa. s. 11 
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 Wody podziemne miast Polski Miasta powyżej 50 000 mieszkańców, pod redakcją 

Zbigniewa Nowickiego, PIG Warszawa 2009 

 Mapa gleb Polski, Dobrzański B., Kowaliński S., Kuźnicki F., Witek T., Zawadzki S.,  

Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1974 

 Badanie wybranych elementów środowiska oraz opracowanie koncepcji stanowiącej    

podstawę dla realizacji programu rewitalizacji obszaru miejskiego miasta Blachownia, 

Magiera T., Kostecki M., Łukasik A., Zabrze 2015 

 Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem, Politechnika  

Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, listopad 2004 

 Franciszek Pistelok, Maciej Kostecki, Alina Pohl, Izabela Jureczko, 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatycznych w wodzie i osadach dennych 

płytkiego zbiornika zaporowego na przykładzie zbiornika w Blachowni, Archiwum 

Ochrony Środowiska (w druku) 

 Bank danych lokalnych http://www.stat.gov.pl (GUS) 

 PSH.gov.pl  

 http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 

 http://azbest.co/cennikdemontazu.pdfhttp://www.blachownia.com.pl/article/gmina_bla

chownia 

 www.gminy.pl 

 http://portal.gison.pl/blachownia/  

 http://www.czestochowa.powiat.pl/powiat/komunikacja_w_powiecie.html 

 http://czestochowa.powiat.pl/pzd/index.php?page=blachownia 

 http://www.a1-rzasawa-blachownia.pl/ 

 http://gminablachownia.pl/wiadomosci/od-jutra-pociagi-zatrzymaja-sie-na-dworcu-w-

blachowni/ 

 www.google.pl 

 http://www.gios.gov.pl/pl/mkoopz/8-pms/203-sposob-oceny-stanu-wod 

 http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2014/rzeki.pdf 

 http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2014/i 

 http://www.pwik.czest.pl/blachownia 

 http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow komunalnych.html 

 http://blachownia.e-mapa.net/ 

 http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1 
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 http://portal.gison.pl/blachownia/ 

 http://www.geoportal.rdos.katowice.pl/geoportal/ 

 http://ekorytarz.pl/2012/12/13/elementy-sieci-ekologicznej/ 

 http://przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/parki-  

krajobrazowe/102-park-krajobrazowy-lasy-nad-gorna-liswarta 

 http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody  

 

 


