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POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY
CELE

 KIERUNKI DZIAŁAŃ 
ZADANIA 

Okres 
realizacji Realizatorzy Źródła 

finansowania
Opis wykonania zadania w latach 

2009-2010
Poniesione wydatki na zadania 

w latach  
2009-2010 /zł/

Cel:     Ochrona     powierzchni     ziemi     i     gleb     przed     degradacją     

Kierunek działania – Rozwój lokalnego monitoringu  gleb i ziemi

1. Zadanie 1 –  Opracowanie programu 
badań jakości gleb i ziemi 2004-2005 Miasto Kalisz Budżet Miasta

Odstąpiono od  realizacji zadania z uwagi na  brak 
ustawowego obowiązku i potwierdzające się 
w dotychczasowych badaniach zachowanie standardów 
jakości gleby i ziemi na terenie miasta.

2.
Zadanie 2 - Wdrożenie monitoringu 
gleb zgodnie z opracowanym 
programem 

2005-2007 Miasto Kalisz
WIOŚ Budżet Miasta

Miasto Kalisz prowadzi okresowe badania jakości gleby 
i ziemi. W latach 2009-2010 wykonano badania gleb 
pobranych wzdłuż ul. Starożytnej (Las komunalny), 
al. Wolności oraz  z terenu  Parku Przyjaźni. 
Zakres badań obejmował określenie zawartości 
makroelementów oraz ilości metali ciężkich  takich  jak: 
ołów,  cynk,  miedź,  nikiel,  kadm i chrom. 
Wszystkie wyniki mieszczą się w granicach 
dopuszczalnego stężenia metali ciężkich 
zanieczyszczających glebę.  

2.762

3. Zadanie 3 -Kontynuacja monitoringu 
gleb 2008-2011 Miasto Kalisz

WIOŚ Budżet Miasta

Proces ciągły. Oceny jakości gleby  i ziemi oraz 
obserwacji zmian dokonuje w ramach Państwowego 
Monitoringu  Środowiska WIOŚ. 

4.

Zadanie 3 –  Utworzenie i prowa-
dzenie rejestru terenów zdegra-
dowanych z wyszczególnieniem 
obszarów, na których obowiązek 
rekultywacji obciąża starostę 2004-2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta

Prezydent Miasta Kalisza  jako pełniący funkcję starosty 
jest zobowiązany prowadzić rejestr terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 



Kierunek działania – Rekultywacja terenów zdegradowanych

5.
Zadanie 1 –  Opracowywanie progra-
mów rekultywacji zdegradowanych 
gleb i wyrobisk pokopalnianych. 

2005- 2011

Miasto Kalisz
podmioty 

odpowiedzialne 
za rekultywacje

Budżet Miasta
środki podmiotów 
odpowiedzialnych 
za rekultywacje

Rekultywacji wymagają dawne wyrobiska przy ul. 
Piaszczystej oraz w rejonie ulic: Polnej, Zielonej 
i Tęczowej należące do osób prywatnych.  
Miasto Kalisz będące właścicielem  wyrobiska  iłów przy 
ul. Braci Niemojowskich podjęło działania mające na 
celu zabezpieczenia   niewyeksploatowanych pokładów 
iłów oraz  wyprofilowano i umocniło skarpy 
zapobiegając ich osuwaniu. Zabezpieczono również 
teren przed nielegalnym składowaniem odpadów. 

6. Zadanie 2 – Prowadzenie rekulty-
wacji terenów zdegradowanych 2005-2011

Miasto Kalisz, 
podmioty 

odpowiedzialne 
za rekultywacje

Budżet Miasta, 
środki podmiotów 
odpowiedzialnych 
za rekultywacje

Zadanie będzie realizowane w miarę posiadanych 
środków finansowych.

Koszty ogółem w latach 2009-2010 2.762


	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Tabela nr 5 POWIERZCHNIA ZIEMI i GLEBY

