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Tabela 25. Zbiorcze zestawienie przewidywanych �rodków finansowych na realizacj� zada� w zakresie ochrony �rodowiska z wyszczególnieniem �ródeł i mechanizmów finansowania

 Cel Priorytet Zadanie Zadania do 2007 do 2011 �ródła finansowania Partnerzy

CEL I: UTRZYMANIE DOBREJ JAKO�CI POWIETRZA
Priorytet I.1 Wspieranie wykorzystania  no�ników energii przyjaznych �rodowisku

I.1.1 Gazyfikacja gmin K + + -

I.1.2 K + +

I.1.3 Ws + + Bud�et Powiatu, Bud�ety Gmin Gminy Powiatu

I.1.4 K + +

I.1.5 K + +

Priorytet I.2 Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu

I.2.1 Termomodernizacja Zespołów Szkół w Kłobucku i Krzepicach W + + do 2005r. - 5 747 400 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.2 Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Kłobucku W + + do 2006r. - 260 000 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.3 Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach W + + do 2006r. - 176000 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.4 Termomodernizacja Przychodni Rejonowej nr 1 w Kłobucku W + + do 2006r. - 164000 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.5 Termomodernizacja Przychodni Rejonowej nr 2  Kłobucku W + + do 2006r. - 8500 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.6 Termomodernizacja Przychodni Rejonowej Krzepice W + + do 2006r. - 148000 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

I.2.7 Termomodernizacja pozostałych obiektów ZOZ W + + do 2006r. - 1573000 zł NFO�iGW, WFO�iGW, Bud�et Powiatu

Priorytet I.3 Rozwój infrastruktury drogowej - zadania zgodnie z przyj�tymi w priorytecie VIII.3
Priorytet I.4 Rozwój sieci tras rowerowych

1.4.1 Opracowanie projektów tras rowerowych o zasi�gu ponadgminnym Ws + WFO�iGW, bud�et powiatu, bud�ety gmin

1.4.2 Urz�dzenie tras rowerowych o zasi�gu ponadgminnym Ws + + WFO�iGW, bud�et powiatu, bud�ety gmin

1.4.3 Opublikowanie informacji o trasach rowerowych Ws + + WFO�iGW, bud�et powiatu, bud�ety gmin

W / K/ 
Ws

Szacunkowy koszt 
wdro�enia cało�ci zadania (projektu) lub nakłady 

w skali roku

Gminy Powiatu, Przedsi�biorstwa, 
zainteresowani odbiorcy, NFO�iGW, 
WFO�iGW, banki

Gminy Powiatu, Przedsi�biorstwa, 
zainteresowani odbiorcy

Przeprowadzenie analizy i rozeznania mo�liwo�ci wykorzystania na terenie powiatu 
kłobuckiego odnawialnych �ródeł energii (woda,  biomasa, wiatr, biogaz)

dofionansowanie działa� promocyjnych ze �rodków 
powiatowych w miar� mo�liwo�ci bud�etowych

zainteresowane podmioty gospodarcze, 
gminy, NFO�iGW, WFO�iGW, banki

Podmioty gospodarcze, Gminy Powiatu, 
Organizacje Pozarz�dowe

Przygotowanie systemu zach�t dla przedsi�wzi�� wykorzystuj�cych odnawialne 
�ródła energii

dofionansowanie ze �rodków powiatowych w miar� 
mo�liwo�ci bud�etowych

Wspieranie inicjatyw na rzecz wykorzystania lokalnych zasobów biomasy jako �ródła 
ciepła (kotłownie, systemy indywidualne)

dofionansowanie działa� promocyjnych ze �rodków 
powiatowych w miar� mo�liwo�ci bud�etowych

Gminy Powiatu, NFO�iGW, WFO�iGW, 
banki

Gminy Powiatu, zainteresowane podmioty, 
organizacje pozarz�dowe

Wspieranie inicjatyw zmierzaj�cych do ograniczenia niskiej emisji (redukcja emisji 
zanieczyszcze� z kotłowni przy "foliowych" uprawach

dofionansowanie działa� promocyjnych ze �rodków 
powiatowych w miar� mo�liwo�ci bud�etowych

Gminy Powiatu, NFO�iGW, WFO�iGW, 
banki

Gminy Powiatu, zainteresowane podmioty, 
organizacje pozarz�dowe

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

Gminy Powiatu, nadle�nictwa, organizacje 
pozarz�dowe

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

Gminy Powiatu, nadle�nictwa, organizacje 
pozarz�dowe

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

Gminy Powiatu, nadle�nictwa, organizacje 
pozarz�dowe
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Szacunkowy koszt 
wdro�enia cało�ci zadania (projektu) lub nakłady 

w skali roku

CEL II: POPRAWA BILANSU HYDROLOGICZNEGO
Priorytet II.1 Rozbudowa systemu małej retencji

II.1.1 K + - - �ZMiUW, RZGW, gminy, starostwo, 

II.1.2 K + + - �ZMiUW, RZGW Pozna� �ZMiUW, RZGW Pozna�, gminy

II.1.3 K + - - �ZMiUW, RZGW Pozna� �ZMiUW, RZGW Pozna�, gminy

II.1.4 K + - - �ZMiUW, RZGW Pozna� �ZMiUW, RZGW Pozna�, gminy

II.1.5 K - + - �ZMiUW, RZGW Pozna� �ZMiUW, RZGW Pozna�, gminy

II.1.6 Zako�czenie remontu zbiornika retencyjnego "Zakrzew" Ws + w 2004r.- 111 727

odbudowa i pogł�bienie czaszy zbiornika Ws + 73 068
wykonanie regulacji rzeki Ws + 38 659

II.1.7 Ws + bud�et gminy Mied�no, starostwo gmina Mied�no, RZGW Pozna�

II.1.8 Ekoregulacje potoków i rzek K + + - Gminy powiatu,RZGW,�ZMiUW

II.1.9 Budowa zbiorników  na lokalnych ciekach (m.in. na potoku od Mied�na) K + + -

Priorytet II.2 Melioracje nawadniaj�ce na obszarach o deficycie wodnym

II.2.1 Ws + - Bud�ety gmin, �ZMiUW, Gminy (spółki wodne), rolnicy, �ZMiUW, 

II.2.2 Wspieranie melioracji nawadniaj�cych na obszarach rolniczych powiatu Ws + + - Bud�ety gmin, �ZMiUW, Gminy (spółki wodne), rolnicy, �ZMiUW, 
Priorytet II.3 Działania sprzyjaj�ce zwi�kszeniu retencyjno�ci lokalnych zlewni

II.3.1 K + + - bud�ety gmin

II.3.2 Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony i odbudowy mokradeł Ws + +

II.3.3 K + + gminy, przedsi�biorcy

II.3.4 Ochrona terenów zalewowych przed niepo��danymi lokalizacjami K + + - gminy, RZGW, �ZMiUW

Priorytet II.4 Działania na rzecz racjonalizacji zu�ycia wody

II.4.1 W + 5 000 Bud�et Powiatu, WFO�iGW -

II.4.2 W + 1 000 bud�et powiatu, WFO�iGW gminy, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne

II.4.3 Propagowanie wykorzystania wód deszczowych w celach bytowych i gospodarczych W + + 1 000 Bud�et Powiatu, WFO�iGW

Uzupełnienie inwentaryzacji stanu oraz potrzeb w zakresie odbudowy i rozbudowy 
systemu małej retencji i sieci melioracyjnych na terenie powiatu
Naprawa i remont jazów i urz�dze� pi�trz�cych na rzece Liswarta, Opatówka, 
Szarlejka, Kocinka, Biała Oksza, Pankówka
Uregulowanie statusu prawnego gruntów przeznaczonych pod budow� zbiorników 
retencyjnych w Dankowie, Rybnej i Szarlejce
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiorników retencyjnych w 
Dankowie, Rybnej i Szarlejce
Budowa zbiorników retencyjnych w Dankowie, Rybnej, Szarlejce, Przystajni oraz 
Podł��u Królewskim

starostwo, gmina Kłobuck, PZW Z.O. 
Cz�stochowa, WFO�iGW

starostwo, gmina Kłobuck, PZW Z.O. 
Cz�stochowa, WFO�iGW

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika w Ostrowach na rzece Biała Oksza 
(urz�dzenie brzegów zbiornika retencyjnego "Ostrowy" na długo�ci 2100 m

Bud�ety gmin, �rodki własne 
administratorów
F. Strukturalne, F. Spójno�ci �rodki 
własne administratorów

Starostwo Powiatowe,Gminy powiatu, 
�ZMiUW, RZGW

Opracowanie programu melioracji nawadniaj�cych na obszarach rolniczych powiatu 
(m.in. gminy Kłobuck i Mied�no) 

Wspieranie inicjatyw na rzecz zwi�kszania udziału trwałych u�ytków zielonych na 
terenie powiatu

gminy powiatu, własciciele i u�ytkownicy 
gruntów

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

bud�ety gmin, podmioty gospodarcze, 
WFO�iGW

gminy, podmioty gospodarcze (w tym rolnicy), 
WFO�iGW, organizacje pozarz�dowe, 
nadle�nictwa

Ograniczanie przyrostu powierzchni uszczelnionych w miar� wzrostu zainwestowania 
terenu powiatu

Bud�ety gmin (wprowadzenie zaspisów w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego) 
Bud�ety gmin (wprowadzenie zaspisów w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego) 

Wprowadzenie systemów pomiarowych zu�ycia wody w obiektach nale��cych do 
Starostwa
Propagowanie wprowadzania systemów pomiarowych zu�ycia wody w systemach 
gospodarczych i komunalnych

gminy, przedsi�biorstwa,  gospodarstwa 
domowe
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wdro�enia cało�ci zadania (projektu) lub nakłady 

w skali roku

CEL III:  POPRAWA JAKO�CI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Priorytet III.1 Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej w ramach gmin i zwi�zków mi�dzygminnych

III.1.1 K + + -

III.1.2 K + + 1 000 Gminy powiatu, Przedsi�biorstwa

Priorytet III.2 Ograniczenie dopływu zanieczyszcze� do wód powierzchniowych (zwłaszcza z terenów rolniczych) ze �ródeł  obszarowych

III.2.1 K + + - - rolnicy, gminy

III.2.2 K + + - -

III.2.3 K + + - - gminy, rolnicy, organizacje pozarz�dowe

Priorytet III.3 Ograniczenie zagro�e� zwi�zanych z liniowymi �ródłami zanieczyszcze� (główne drogi)

III.3.1 W + 24000 Bud�et powiatu (PZDP)

III.3.2 Instalacja urz�dze� podczyszczaj�cych w systemie odwodnienia dróg powiatowych W + + w miar� rozpoznanych potrzeb Bud�et powiatu (PZDP)

III.3.3 Poprawa istniej�cego odwodnienia dróg (gminnych i powiatowych) W + + b.d. Bud�et powiatu (PZDP)

CEL IV:  MINIMALIZACJA ZAGRO�E	 DLA JAKO�CI WÓD PODZIEMNYCH
Priorytet IV.1 Uzupełnienie stref ochronnych uj�� wody

IV.1.1 K + - gminy, RZGW

Priorytet IV.2 Wyeliminowanie zagro�e� zwi�zanych z gospodark� odpadami
IV.2.1 Likwidacja dzikich wysypisk �mieci w gminach K + -

IV.2.2 Ws + gminy,  WFO�iGW  �WIO�

IV.2.3 Przeprowadzenie akcji promocyjnej systemu segragacji odpadów Ws + gminy

IV.2.4 K + gminy administratorzy oczyszczalni, gminy

Priorytet IV.3 Monitoring zagro�e� dla wód podziemnych

IV.3.1 K + + - - administrator ruroci�gu

IV.3.2 Monitoring hydrogeologiczny składowisk odpadów K + + - - admistratorzy składowisk, gminy, �WIO�

CEL V:  ZACHOWANIE NATURALNEJ RZE�BY TERENU I LIKWIDACJA POWSTAŁYCH SZKÓD
Priorytet V.1 Rekultywacja terenów poprzemysłowych na podstawie ustawy Prawo ochrony �rodowiska 

V.1.1 W + 5 000

W + 40 000 bud�et powiatu, NFO�iGW gmina Wr�czyca Wielka

W + + 40 000

W + 40 000

V.1.2 W + + 1000 / rok bud�et powiatu gminy, Urz�d Wojewódzki

Priorytet V.2 Rekultywacja pozostałych terenów  
V.2.1 Rekultywacja terenów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych K + + - - gminy, wła�ciciele gruntów
V.2.2 Inwenatryzacja stanu w zakresie wyst�powania "dzikich" wysypisk odpadów K + - - gminy, wła�ciciele gruntów
V.2.3 Rekultywacja terenów po "dzikich" wysypiskach odpadów K + - - gminy, wła�ciciele gruntów

Rozbudowa sieci wodoci�gów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych 
oczyszczalni �cieków z zachowaniem mo�liwo�ci wykorzystania infrastruktury w 
układzie mi�dzygminnym

Funfusze Strukturalne, Fundusze 
Spójno�ci,  Bud�ety Gmin, WFO�iGW, 
NFO�iGW

Gminy powiatu, Przedsi�biorstwo Wodoci�gów 
i Kanalizacji Okr�gu Cz�stochowskiego S.A. w 
Cz�stochowie, Zwi�zek Mi�dzugminny 

Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni na obszarach zabudowy 
rozproszonej, nie obj�tych scentralizowanym systemem odprowadzania �cieków

bud�et powiatu,  bud�ety gmin, 
zainteresowane podmioty 

Kontrola przestrzegania zasad zawartych w kodeksie dobrych praktyk rolniczych w 
zakresie nawo�enia u�ytków rolnych 

Wspieranie praktycznych działa� zmierzaj�cych do odbudowy i ochrony zadrzewie� 
wzdłu� dolin cieków wodnych, zwłaszcza na terenach rolniczych

gminy, rolnicy, organizacje pozarz�dowe, 
�WZUWiM, RZGW

Wspieranie praktycznych działa� zmierzaj�cych do odbudowy i ochrony zadrzewie� i 
zakrzewie� 

Rozpoznanie potrzeb w zakresie podczyszczania wód opadowych/roztopowych z 
odwodnienia dróg powiatowych

Powiatowy Zarz�d Dróg Publicznych, gminy 
powiatu
Powiatowy Zarz�d Dróg Publicznych, gminy 
powiatu
Powiatowy Zarz�d Dróg Publicznych, gminy 
powiatu 

Uzupełnienie stref ochrony po�redniej dla istniej�cych uj�� wód podziemnych (gminy: 
Popów, Przystaj�, Opatów) 

Koordynacja wdra�ania koncepcji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi 
w skali ponadgminnej

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

Badania  hydrogeologiczne dla planowanych oczyszczalni  w gminach Opatów, Lipie, 
Popów

Monitorowanie stanu technicznego (szczelno�ci) ruroci�gu paliwowego (przebieg w 
rejonie uj�cia Łobodno)

Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji terenu powiatu w zakresie 
istniej�cych terenów wymagaj�cych rekultywacji
Rekultywacja dwóch hałd po eksploatacji rud �elaza w okolicy miejscowo�ci Golce w 
gminie Wr�czyca Wielka 
Rekultywacja hałdy po eksploatacji rud �elaza w okolicy miejscowo�ci Grodzisko w 
gminie Wr�czyca Wielka 
Rekultywacja hałdy po eksploatacji rud �elaza w okolicy miejscowo�ci Kalej w gminie 
Wr�czyca Wielka 
Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, na których przekroczone zostały standardy 
jako�ci gleby lub ziemi
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CEL VI:  RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GLEBOWYCH I SUROWCÓW MINERALNYCH
 Priorytet VI.1 Działania przeciwerozyjne

VI.1.1 K + + gminy, rolnicy, nadle�nictwa

VI.1.2 W + + w miar� rozpoznanych potrzeb Bud�et powiatu

VI.1.3 W + 1000 zł/rok Bud�et powiatu, WFO�iGW -

VI.1.4 Wyeliminowanie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców mineralnych K + - - Gminy, wła�ciciele gruntów, �WIO�
Priorytet VI.2 Wapnowanie gleb na terenach rolniczych

VI.2.1 Wspieranie wapnowania gleb we wszystkich gminach Ws + + b.d. Gminy, rolnicy

Priorytet VI.3 Wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz rolnictwa integrowanego

VI.3.1 Ws + + b.d.

VI.3.2 Kontynuacja bada� gleb i ro�lin w gminach  na zawarto�� metali Ws + - b.d. Gmina Krzepice

VI.3.3 Ws + + 1000 zł/rok

VI.3.4 Ws + - b.d. gminy, producenci �ywno�ci, 

VI.3.5 Udział w dystrybucji materiałów promuj�cych ekologiczn� produkcj� roln� Ws + - b.d.

Priorytet VI.4 Dostosowanie drzewostanów le�nych do warunków siedliskowych
VI.4.1 Przebudowa monokultur sosnowych K + + - Bud�ety Nadle�nictw Gminy powiatu,Nadle�nictwa

Priorytet VI.5 Kojarzenie rekultywacji terenów po eksploatacji surowców mineralnych z mał� retencj�

VI.5.1 Ws + - 5 000 bud�et powiatu, �rodki własne inwestorów

VI.5.2 Inicjowanie i wspieranie działa� rekultywacyjnych skojarzonych z mał� retencj� Ws + + w miar� rozpoznanych potrzeb

 CEL VII:  ZACHOWANIE I WZROST RÓ�NORODNO�CI BIOLOGICZNEJ
Priorytet VII.1 Zagospodarowanie obiektów chronionych i cennych przyrodniczo, w tym ostoi NATURA 2000 oraz pozyskiwanie �rodków zewn�trznych na ten cel 

VII.1.1 Waloryzacja zasobów przyrodniczych powiatu kłobuckiego Ws + - 24000

VII.1.2 Ws + - 500 / rok Bud�et Powiatu, WFO�iGW Urz�d Wojewódzki

VII.1.3 K + + b.d.

VII.1.4 Ws + - 10 000 bud�et powiatu, bud�ety gmin, WFO�iGW

Priorytet VII.2 Wspieranie działa� ł�cz�cych zadania ochrony i rekonstrukcji zieleni urz�dzonej z ochron� i rekonstrukcj� obiektów zabytkowych

VII.2.1 K + + - - Gminy 

VII.2.2 Ws + - 10 000

VII.2.3 Ws + + b.d.

Priorytet VII.3 Renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych, w szczególno�ci dolin małych cieków

VII.3.1 K + + b.d. -

Zalesianie terenów porolnych zgodnie z krajowym  programem zwi�kszania lesisto�ci 
oraz strategi� rozwoju powiatu

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych 

skarb pa�stwa, zainteresowane podmioty 
gospodarcze, bud�ety gmin

Rozpoznanie skali potrzeb i wykonanie Uzupełnienia pasów zadrzewie� ochronnych 
wzdłu� dróg powiatowych 

Gminy (nasadzenia drzew po planowanych 
inwestycjach kanalizacyjnych)

Uzupełnieni zieleni �ródmiejskiej na terenie u�ytkowanym przez Starostwo i jego 
jednostki

rolnicy, gminy, wsparcie z  bud�etu 
powiatu w miar� mo�liwo�ci finansowych 

Udział w działaniach informacyjno – promocyjnych w zakresie rolnictwa 
ekologicznego i zdrowej �ywno�ci 

gminy, stowarzyszenia rolnicze, 
organizacje pozarz�dowe, wsparcie z  
bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych

O�rodki Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza, 
grupy producenckie

Bud�ety gmin, WFO�iGW,  wsparcie z  
bud�etu powiatu w miar� mo�liwo�ci 
finansowych

Udział w organizacji cyklicznych seminariów po�wi�conych pro�rodowiskowym 
metodom produkcji rolnej

Bud�ety gmin, WFO�iGW,   bud�et 
powiatu 

gminy, producenci �ywno�ci, organizacje 
zrzeszaj�ce producentów zdrowej �ywno�ci

Wspieranie udział producentów z terenu powiatu w targach producentów zdrowej 
�ywno�ci

wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� 
mo�liwo�ci finansowych 
wsparcie z  bud�etu powiatu w miar� 
mo�liwo�ci finansowych 

gminy, producenci �ywno�ci, organizacje 
zrzeszaj�ce producentów zdrowej �ywno�ci

Rozpoznanie mo�liwo�ci wykorzystania dawnych wyrobisk po surowcach skalnych 
(piaski, iły, wapienie)  jako obiekty małej retencji 

bud�et powiatu, bud�ety gmin, �rodki 
własne inwestorów, WFO�iGw

starostwo, gminy, podmioty gospodarcze, 
�ZUWiM

bud�ety gmin, bud�et powiatu, 
WFO�iGW 

gminy, instytuty naukowe, organizacje 
pozarz�dowe, PK Lasy nad Gorn� Liswart� i 
PK Załecza�ski Łuk Warty

Upowszechnienie informacji na temat obszarów chronionych i systemu NATURA 
2000 w powiecie kłobuckim 

Udział w opracowaniu i wdra�aniu zasad ochrony ostoi siedliskowej NATURA 2000 
„Szachownica”

według kompetencji przewidzianych w 
przyszłych rozporz�dzeniach do Ustawy 
o Ochronie Przyrody

Urz�d Wojewódzki, Ministerstwo �rodowiska, 
organizacje pozarz�dowe, gmina Lipie

Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki zgodnego z pojemno�ci� �rodowiska na 
terenach cennych przyrodniczo i krajobrazowo, w tym na obszarze parków 
krajobrazowych powiatu

Gminy powiatu, parki krajobrazowe, 
organizacje pozarz�dowe, o�rodki naukowe 

Egzekwowanie zasad organizacji imprez masowych w miejscach wyznaczonych, z 
poszanowaniem wymogów ochrony �rodowiska i ochrony przyrody

Rozpoznanie potrzeb i mo�liwego zakresu odnowy zabytkowych zadrzewie� (w tym 
parkowych, przypałacowych, podworskich, alej itd.)  na terenie powiatu

gminy, bud�et powiatu, WFO�iGW, 
inwestorzy 

gminy, inwestorzy, o�rodki naukowe, instytucje 
zawi�zane z ochron� zabytków 

Wspieranie działa� maj�cych na celu odnow� zabytkowych zadrzewie�  w 
poszczególnych gminach 

gminy, bud�et powiatu, WFO�iGW, 
inwestorzy 

gminy, inwestorzy, o�rodki naukowe, instytucje 
zawi�zane z ochron� zabytków 

Udział w inicjowaniu i realizacji programów restytucji gatunków ro�lin i zwierz�t 
cennych ze wzgl�dów przyrodniczych

Gminy powiatu,organizacje pozarz�dowe, 
instytucje naukowe 
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CEL VIII:  ZACHOWANIE DOBREGO KLIMATU AKUSTYCZNEGO I UTRZYMANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONI�EJ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Priorytet VIII.1 Ewidencja �ródeł promieniowania niejonizuj�cego i okre�lenie poziomów zagro�e�

VIII.1.1 K + - - gminy

VIII.1.2 K + - - gminy

VIII.1.3 Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji �ródeł promieniowania niejonizuj�cego K + + - gminy
Priorytet VIII.2 Rozpoznanie stref zagro�enia hałasem komunikacyjnym (mapa akustyczna)

VIII.2.1 Stworzenie mapy akustycznej powiatu W + 50 000 Bud�et Powiatu WIO�

VIII.2.2 W + + 8000 / rok Bud�et Powiatu WIO�, podmioty odpowiedzialne

VIII.2.3 K + + b.d. inwestorzy, administrator drogi

Budowa ekranów akustycznych - w miejscowo�ci Biała (gm. Kłobuck) K + + b.d.
Budowa ekranów akustycznych - w miejscowo�ci Szarlejka (gm. Wr�czyca W.) K + + b.d.

Priorytet VIII.3 Wspieranie działa� na rzecz ograniczenia istniej�cych uci��liwo�ci akustycznych
VIII.3.1 Rozbudowa infrastruktury drogowej - drogi inne ni� powiatowe K + + b.d. Bud�ety wła�ciwych Zarz�dów Gminy Powiatu, Wła�ciwy Zarz�d Dróg

Dobudowanie drugiej jezdni przy drodze nr 489 K + -  Dróg (GDDK)
Budowa obwodnicy dla gmin Przystaj�, Krzepice, Kłobuck K + +

K + -

Budowa w�zła drogowego Lgota (skrzy�owanie autostrady A1 z DK) K + -

VIII.3.2 W + + - bud�et powiatu, �rodki UE, WFO�iGW Gminy Powiatu, PZDP, WZDP

Remont DP Mied�no-Ostrowy nr 08248 w miejscowo�ci Mied�no (dł.900 m) W + do 2004r. - 679 894 zł
Remont DP Starokrzepice - Podł��e Szlacheckie nr 08252  (dł.1700 m) W + do 2004r. - 1 446 810 zł
Remont DP Kuków - Zwierzyniec I (dł.3,075 m) W + do 2004r. - 1 735 902 zł

W + do 2004r. - 100 000 zł

Remont DP Lipie - Zbory (dł. 500m) W + do 2005r. - 1 800 000 zł
Remont DP Wi�cki - W�sosz (dł. 3100 m) W + do 2005r. - 1263906 zł
Remont DP Praszczki - Hutka - Kłobuck (dł.2590 m) W + do 2005r. - 2 090 000 zł
Remont DP Wrzosy - Wilcza Góra - Kuleje (dł.1250 m) W + do 2005r. - 250 000 zł
Remont DP Kostrzyna - Przystaj� (dł. 1600 m) W + do 2005r. - 300 000 zł
Remont DP Ostrowy - Nowa Wie� (dł. 5700 m) W + do 2006r. - 2 800 000 zł
Remont Dp Wilkowiecko - Kłobuck (dł. 5000 m) W + do 2006r. - 2 800 000 zł
Remont DP Lipie - R�bielice Szlacheckie - Zbory (dł. 2570 m) W + do 2006r. - 3 000 000 zł
Remont DP Truskolasy - Zamłynie (dł. 3000 m) W + do 2007r. - 3 000 000 zł
Remont DP Nowa Wie� - Brzózki - D�brówka (dł. 4000 m) W + do 2007r. - 3 600 000 zł
Remont DP Lgota - Szarlejka (dł. 1500 m) W + do 2007r. - 1 200 000 zł
Remont DP Panki - Krzepice (dł. 1500 m) W + do 2007r. - 1 300 000 zł
Remont DP Danków - Popowice - Wilkowiecko (dł. 1000 m) W + do 2007r. - 1 000 000 zł
Remont DP Stanisławów - Julianów (dł. 1570 m) W + do 2007r. - 1 500 000 zł
Remont DP Stacja kolejowa Krzepice - Zaj�czki I i II - Lipie (dł. 2940 m) W + do 2007r. - 3 000 000 zł
Remont DP Wr�czyca - Długi K�t - Bór Zapilski (dł. 2000m) W + do 2008r. - 1900000 zł
Remont DP Lgot - Biala (dł. 2000m) W + do 2008r. - 1900000 zł
Remont DP Kamie�sko - Ł�gki - Tanina - Lisów (dł. 850 m) W + do 2008r. - 800000 zł
Remont DP Opatów - Wilkowiecko (dł. 2250 m) W + do 2008r. - 2100000 zł
Remont DP Kostrzyna - Dankowice - Krzepice (dł.1500 m) W + do 2008r. - 1400000 zł
Remont DP Radłó - Wichrów - Starokrzepice - Krzepice (dł. 3500 m) W + do 2008r. - 3000000 zł
Remont DP Biała - �abiniec (dł. 1500 m) W + do 2009r. - 1500000 zł
Remont DP Mokra Mied�no (dł. 3000 m) W + do 2009r. - 2800000 zł
Remont DP Podł��e - Ku�nica Nowy Stany (dł. 2950 m) W + do 2009r. - 2750000 zł
Remont DP Lipie - Albertów - Stanisławów (dł. 2300 m) W + do 2010r. - 2200000 zł
Remont DP Zawady - R�bielice Królewskie (dł. 4000 m) W + do 2010r. - 400000 zł

VIII.3.2 K + - b.d. �rodki własne administratorów dróg

VIII.3.3 K + + - - Gminy Powiatu

Rozpoznanie skali zagro�e� i uci��liwo�ci spowodowanych promieniowaniem 
niejonizuj�cym 
Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzgl�dnieniem 
zagro�e� promieniowaniem niejonizuj�cym 

Badania hałasu w przypadku wyra�nej potrzeby (miejsca uci��liwe, protesty 
mieszka�ców) - zadanie to głównie dotyczy miasta Kłobuck, Krzepice gminy Opatów)
Wprowadzanie rozwi�za� technicznych minimalizuj�cych  uci��liwo�ci planowanej 
autostrady (gminy Kłobuck, Wr�czyca Wielka) 

Poszerzenia jezdni drogi nr 489 na terenie Kobucka do 12 - 13 m(od w�zła w Lgocie 
w stron� Kłobucka)

Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez planowe remonty i 
modernizacje dróg

Modernizacja DP Praszczki - Kałmuki - Hutka - Kłobuck w miejscowo�ci Kałmuki (dł. 
500 m)

Budowa sygnalizacji �wietlnej na teranie miasta Kłobuc, Krzepice i miejscowo�ci 
Wr�czyca Wielka

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 
Wojeówdzki Zarz�d Dróg

Tworzenie stref buforowych pomi�dzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu i 
usług a terenami zabudowy mieszkaniowej
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CEL IX:  BEZPIECZE	STWO EKOLOGICZNE (POWODZIE, PO�ARY, ZAGRO�ENIA CHEMICZNE)
Priorytet IX.1 Edukacja społecze�stwa na rzecz kreowania zachowa� w sytuacji wyst�pienia nadzwyczajnych zagro�e� �rodowiska

IX.1.1 W + + 2.000 / rok

IX.1.2 Ws + - b.d.

Priorytet IX.2 Budowa systemu wczesnego ostrzegania o zagro�eniach ekologicznych, z wykorzystaniem Internetu

IX.1.1 W + + 2000 zł rocznie do roku 2007

IX.1.2 Ws + + 1.000 / rok

IX.1.3 W + + 5 000 bud�et powiatu

IX.1.4 K + + - - Gminy powiatu,WIO�, Inspekcja Sanitarna

IX.1.5 Wdro�enie ruchomej jednostki pomiarowej dla  monitoringu czysto�ci wód i powietrza W - + b.d. bud�et powiatu, NFO�iGW, WFO�iGW WIO�, Inspekcja Sanitarna

IX.1.7 	wiczenia w zakresie bezpiecze�stwa ekologiczno-chemicznego Ws + + 2.000 / rok Bud�et Powiatu i partnerów

Priorytet IX.2 Utworzenie stacji monitoringu przeciwpowodziowego

IX.2.1 Udział w realizacji programu przeciwpowodziowego dla rzeki Liswarty K + + b.d RZGW, NFO�iGW, WFO�iGW

IX.2.2 Zabudowa wodowskazów na rzece Liswarcie w gminach Przystaj�, Krzepice, Lipie K + - b.d administratorzy cieków RZGW, Urz�d Marszałkowski, �ZMiUW
Priorytet IX.3 Zwi�kszenie mo�liwo�ci zwalczania zagro�enia po�arowego, powodziowego oraz chemicznego 

IX.3.1 W + + 5.000 / rok

Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego i chemicznego W + + 800 000 zł (przed lub po 2007 r) bud�et powiatu, WFO�iGW

K + - b.d.

IX.3.2 K + + b.d. administratorzy dróg

IX.3.3 Wdra�anie procedur zarz�dzania �rodowiskowego (ISO14000) w przedsi�biorstwach K + + b.d. bud�ety przedsi�biorstw

IX.3.4 Uruchomienie bazy danych zdarze� W + + 5 000 bud�et Powiatu, WFO�iGW, 

Prowadzenie ustawicznej akcji edukacyjnej z wykorzystaniem lokalnych �rodków 
masowego przekazu oraz Internetu

Bud�et Powiatu, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu   

Stra� Po�arna, Kuratorium O�wiaty, WIO�, 
Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna, Gminy

Wprowadzenie regionalnych i lokalnych problemów bezpiecze�stwa �rodowiskowego 
do programów nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Integracja systemów informacji o �rodowisku i jego zagro�eniach (WIO�, le�nictwo, 
stra� po�arna, SANEPID, RZGW, IMGW) z wykorzystaniem Internetu

bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW, 
subwencje rz�dowe,   sponsorzy

Udział w tworzeniu wspólnego systemu  wymiany informacji o stanie i ochronie 
�rodowiska

Bud�et Powiatu, Fundusze strukturalne 
UE, Fundusz spójnosci UE, WFO�iGW

Gminy powiatu,WIO�, Powiaty s�siednie, 
Urz�d Marszałkowski

Kontynuacja dofinansowania dla tzw. patroli ekologiczych, któych realizatorem jest 
Powiatowy Zarz�d Dróg
D��enie do spełnienia norm czysto�ci (powietrze, wody, gleby, etc.) ustanawianych 
przepisami ochrony �rodowiska

Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna Stra� 
Po�arna, Policja, WIO�, Gminy

RZGW, Urz�d Marszałkowski, Urz�d 
Wojewódzki, gminy

Doposa�enie Stra�y Po�arnej w �rodki ratownictwa – likwidacja nadzwyczajnych 
zagro�e�

Bud�et Powiatu, WFO�iGW, bud�ety 
gminne

Gminy Powiatu, WIO�, podmioty 
odpowiedzialne

Udział w tworzeniu systemu kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych TSP 
(Toksyczne Substancje Przemysłowe)

administratorzy dróg, przedsi�biorstwa 
transportowe

administratorzy dróg, przedsi�biorstwa 
transportowe

Wyznaczenie i budowa parkingów dla pojazdów przewo��cych materiały 
niebezpieczne 

policja, stra� po�arno, nadle�nictwa, 
SANPEPID, �WIO�, wojewoda, 
przedsiebiorstwa
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CEL X:  EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROMOCJA WALORÓW PRZYRODNICZYCH POWIATU
Priorytet X.1 Rozwój form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych i ró�nych grup zawodowych

X.1.1 W + + 1000 zł/rok bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

 X.1.2 Ws + + b.d.

X.1.3 Udział w upowszechnianiu zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych Ws + + b.d.

X.1.4 Ws + + b.d.

X.1.5 Ws + + b.d.

X.1.6 Ws + + b.d.

X.1.7 Kontynuacja akcji dla PZD "Czysty powiat" W + + 5 000 Bud�et Powiatu

X.1.8 W + + 1000 zł/rok bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

Priorytet X.2 Dostosowanie tre�ci programów szkolnych (edukacja ekologiczna, edukacja regionalna, wiedza o społecze�stwie) do uwarunkowa� przyrodniczych i społecznych powiatu

X.2.1 W - + 10 000 zł po roku 2007 bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

X.2.2 W + + 1000 zł/rok bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

X.2.3 W + + - -

X.2.4 W + + 500 zł/rok

X.2.5 Ws + + b.d. Bud�et powiatu, Kuratorium o�wiaty

X.2.6 Ws + + b.d.

X.2.7 Doskonalenie nauczycieli róznych przedmiotów z zakresu edukacji ekologicznej K + + b.d.

Priorytet X.3 Zainicjowanie i realizacja programu promocji przyrodniczo-krajobrazowych walorów powiatu

X.3.1 W + + 1000 zł/rok od roku 2005 bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

X.3.2 W + +  5000 zł/rok od roku 2005 bud�et powiatu, WFO�iGW, NFO�iGW

Priorytet X.4 Wyznaczanie i realizacja �cie�ek turystyczno-edukacyjnych  

X.4.1 Projektowanie �cie�ek dydaktycznych Ws + + b.d.

X.4.2 Ws + + b.d.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych na temat zasad 
korzystania z publicznie dost�pnej informacji o �rodowisku

Udział w upowszechnianiu informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego i rolnictwa 
integrowanego

stowarzyszenia rolnicze, bud�ety gmin, 
dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków
stowarzyszenia rolnicze, bud�ety gmin, 
dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków

Udział w upowszechnianiu informacji o mo�liwo�ciach wykorzystania odnawialnych 
�ródeł energii na terenie powiatu 

WFO�iGW, NFO�iGW, bud�ety gmin, 
organizacje pozarz�dowe, inwestorzy, 
dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków

Udział w upowszechnianiu informacji na temat zasad i mo�liwo�ci termorenowacji 
budynków 

WFO�iGW, NFO�iGW, bud�ety gmin, 
przedsi�biorcy, dofinansowanie z 
bud�etu powiatu w miar� posiadanych 
�rodków

Udział w upowszechnianiu informacji na temat mo�liwo�ci oszcz�dzania wody i 
wykorzystania wód opadowych w przedsi�biorstwach oraz w gospodarstwach 
domowych

WFO�iGW, NFO�iGW, bud�ety gmin, 
przedsi�biorcy, organizacje 
pozarz�dowe, dofinansowanie z bud�etu 
powiatu w miar� posiadanych �rodków

Edukacja pozaszkolna na rzecz poszanowania zasobów dzikiej przyrody i zieleni 
urz�dzonej 

Wyposa�enie szkół ponadgimnazjalnych w przeno�ne zestawy monitoringu 
�rodowiska 
Wsparcie finansowe przedsi�wzi�� w zakresie �cie�ki mi�dzyprzedmiotowej 
„edukacja ekologiczna” w szkołach ponadgimnazjalnych
Inicjowanie projektów zwi�zanych z edukacj� ekologiczn� w szkołach 
ponadgimnazjalnych

instytucje naukowe, organizacje pozarz�dowe, 
gminy

Zakup / dofinansowanie zakupu  podr�czników i programów edukacji ekologicznej dla 
szkół ponadgimnazjalnych

dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków

Dofinansowanie zakupu  podr�czników i programów edukacji ekologicznej dla szkół 
ponadgimnazjalnych/gimnazjów i szkół podstawowych
Wspieranie organizacyjne i finansowe przedsi�wzi�� w zakresie �cie�ki 
mi�dzyprzedmiotowej „edukacja ekologiczna” w szkołach podstawowych i  
gimnazjach  

WFO�iGW, NFO�iGW, bud�ety gmin, 
dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków

Kuratorium o�wiaty, Wojeówdzki O�rodek 
Metodyczny

Zorganizowanie konferencji (sympozjum) po�wi�conej problematyce ochrony 
przyrody na terenie powiatu kłobuckiego
Propagowanie walorów przyrodniczych powiatu (wydawnictwa zwarte, czasopisma, 
Internet, rozgło�nie radiowe i telewizyjne 

bud�et powiat, bud�ety gmin, WFO�iGW, 
NFO�iGW

Wspieranie inicjatyw na rzecz projektowania i wytyczania �cie�ek przyrodniczych o 
zasi�gu gminnym i ponadgminnym

WFO�iGW, NFO�iGW, bud�ety gmin, 
dofinansowanie z bud�etu powiatu w 
miar� posiadanych �rodków


