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1. Podstawa prawna i cel sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest „Programu ochrony środowiska 

dla Gminy Waśniów do roku 2022”. Podstawą prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-

nia na środowisko jest Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1],  

Konieczność opracowania Prognozy wynika z faktu, że w Programie przewidziano do realizacji 

przedsięwzięcia (zadania), które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. 

Zm.) zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Niniej-

sza Prognoza została zakwalifikowana do rodzaju dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy 

OOŚ. 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji 

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

na środowisko [1]. 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko jest wskazanie potencjalnych zmian w środowisku wynikających z realizacji dzia-

łań zawartych w dokumentu. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływa-

nia, oraz wyznacza działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

 

2. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów do 

roku 2022 została opracowana, ponieważ przewidziane są w nim do realizacji zadania, które zgodnie z 

polskim prawem zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-

wisko, co jednocześnie obliguje organ opracowujący dokument do sporządzenia strategicznej oceny od-

działywania na środowisko tego dokumentu. 

Prognoza zawiera informacje o stanie środowiska, istotnych problemach ochrony środowiska oraz 

możliwym oddziaływaniu na środowisko dokumentu, dla którego jest sporządzana. W przypadku Pro-

gramu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów do roku 2022 elementami środowiska, które wymagają 

interwencji są szczególnie wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze atmosferyczne. 

Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 10 obszarów interwencji, które są kluczowe do podję-

cia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów środowiska. Ana-

liza pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 zadań uję-

tych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Waśniów do roku 2022, wykazała, że ich realizacja nie 

będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Obszary interwencji:  

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza  

2) Zagrożenia hałasem 

3) Pola elektromagnetyczne  

4) Gospodarowanie wodami  

5) Gospodarka wodno-ściekowa  

6) Zasoby geologiczne  

7) Gleby  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WAŚNIÓW 
DO ROKU 2022 2019 
 

Strona | 6 
 

8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

9) Zasoby przyrodnicze  

10) Zagrożenie poważnymi awariami  

 

 

3. Informacje o zawartości i głównych celach dokumentu 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Waśniów do roku 2022” zwanego w dalszej części „POŚ dla Gminy Waśniów”. Podstawowym ce-

lem sporządzenia i uchwalenia POŚ dla Gminy Waśniów jest realizacja przez Gminę polityki ochrony śro-

dowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ dla 

Gminy Waśniów stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Celem strategicznym POŚ dla Gminy Waśniów jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych 

działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy Waśniów, 

bądź utrzymanie dobrego poziomu tam, gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń po-

przednich projektów. Zawarte w POŚ dla Gminy Waśniów rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-

informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowa-

nia zasobami przyrodniczymi. 

POŚ dla Gminy Waśniów zawiera:  

1) omówienie i powiązanie celów zawartych w strategiach i programach wynikających z Ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [15]; 

2) charakterystykę ogólną Gminy; 

3) ocenę stanu środowiska na terenie Gminy Waśniów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów 

przyszłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola 

elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby 

geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

(9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia poważnymi awariami; 

4) wyznaczenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska 

i przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego obszaru interwencji; 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych i monitorowanych; 

6) omówienie systemu realizacji POŚ dla Gminy Waśniów w zakresie prawidłowego zarządzania, 

monitorowania i finansowania. 
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4. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Waśniów do roku 2022” przebiegało wieloetapowo i obejmowało kolejno:  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą analizę zaso-

bów i walorów środowiska oraz jakości środowiska; 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze, w tym na zdrowie 

ludzi; 

- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń dokumentu w ob-

szarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne oddziaływania; 

- opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu strategicz-

nego. 

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii środowisko-

wych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego poszczególnych elementów spo-

rządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat obszaru Gminy Waśniów tj. studium literatu-

ry, informacji pozostających w zasobach administracji rządowej i samorządowej, danych statystyki pu-

blicznej oraz państwowego monitoringu środowiska. Szczegółową analizę wpływu ustaleń POŚ dla Gminy 

Waśniów na środowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów 

do roku 2022” wynika z art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1]. 

 Ponadto zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak:  

WPN-II.411.3.2019.KŚ z dnia 07 sierpnia 2019 r.) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitar-

nym w Kielcach (pismo znak: NNZ.9022.5.34.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.).  

 

5. Stan środowiska obszaru objętego programem 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Ocena stanu 

Oceny stanu jakości powietrza dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Za 

wykonanie rocznej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2018 odpowiedzial-

ny jest Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach, GIOŚ Warszawa. Obecnie system moni-

toringu jakości powietrza oparty jest o obowiązujący „Program Państwowego Monitoringu Środowiska 

dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016 – 2020”. 
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Rysunek 1. Podział województwa świętokrzyskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2018 roku 

Zgodnie z klasyfikacją stref dla celów oceny jakości powietrza, obszar Gminy Waśniów znajduje się 

w strefie świętokrzyskiej. Na terenie Gminy Waśniów RWMŚ w Kielcach nie wyznaczył punktu monito-

ringu jakości powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się na terenie Gminy Połaniec w powiecie 

staszowskim. Wyniki klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Klasyfikacja w ramach oceny jakości powietrza w strefie świętokrzyskiej za rok 2018, pod 
kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin 
 

Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń 

 SO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2,5 
PM2,5 

II faza 
Pb As Cd Ni B(a)P 

O3 

poziom 

docelowy 

poziom 

celu 

długoterm. 

Kryterium ochrona zdrowia 

rok 

2018 
A A A A C A C1 A A A A C A D2 

Kryterium ochrona roślin 

rok 

2018 
A A - - - - - - - - - - A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2018, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Objaśnienia: 

 klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

 klasa B - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powięk-

szonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5), 

 klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

 klasa C1 - stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

 klasa D1 - stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 - stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego. 
 

W 2018 roku, strefa świętokrzyska dla kryterium ochrony zdrowia uzyskała klasę C ze względu na 

przekroczenia: poziomu docelowego benzo(a)pirenu, 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu 
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PM10 oraz klasę C1 ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM2,5 – faza II. 

Przekroczenie poziomu celu długoterminowego określonego dla ozonu skutkowało nadaniem strefie kla-

sy D2. 

Prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczeń wartości kryterialnych stężeń pyłu PM10, pyłu 

PM2,5 i B(a)P to: stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci w 

kotłach o niskiej sprawności cieplnej, wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w ogól-

nym bilansie energetycznym, eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, oddziaływanie emisji 

związanej z ruchem pojazdów na drogach. Przyczyną występowania podwyższonych stężeń ozonu jest 

obecność w powietrzu jego prekursorów (w połączeniu z określonymi warunkami meteorologicznymi 

sprzyjającymi formowaniu się ozonu (duże usłonecznienie, wysokie temperatury powietrza). Transgra-

niczny charakter tego zanieczyszczenia świadczy też o tym, że wysokie stężenia ozonu mogą napływać 

nad obszar strefy świętokrzyskiej z innych znaczenie oddalonych terenów. 

Gmina Waśniów udziela dotację celową dla mieszkańców Gminy na wymianę urządzenia grzewczego 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów zgodnie z Uchwałą Nr 

XLIV/251/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urzą-

dzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów (Dz. Urzęd. Woj. 

Święt. z 2018 r. poz. 935). 

Gmina Waśniów w listopadzie 2018 r. zakończyła, rozpoczęty w 2017 r. projekt „Głęboka moderniza-

cja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Waśniów”. Objęte projektem zostały obiekty: budynek Urzędu Gminy w Waśniowie, budy-

nek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie, Ośrodek Zdrowia w Garbaczu oraz budynek 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie. Projekt zakładał m.in. wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, termomodernizację budynków, prace wewnątrz budynków związane z instalacją urządzeń 

energooszczędnych, modernizacja instalacji c.o. (wymiana kotła węglowego na olejowy w budynku GZOZ 

w Garbaczu), montaż instalacji fotowoltaicznych.  

Moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE – Ośrodek Zdrowia w Garbaczu - 5 kW, UG 

Waśniów – 18,55 kW, SP i Gimnazjum w Waśniowie – 39,75 kW, czyli łączna moc zainstalowanych urzą-

dzeń wynosi 63,3 kW. 

5.2 Zagrożenia hałasem  

5.2.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1] ustalono dopuszczalne poziomy hała-

su w środowisko wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku [13]. Aktualnie obowiązujące poziomy hałasu w środowisku przedstawiono w po-

niższej tabeli. Na terenie województwa świętokrzyskiego, pomiary w zakresie klimatu akustycznego w 

2018 roku prowadził WIOŚ w Kielcach. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od rodzaju terenu objętego ochroną 
akustyczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku [13] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy poziom dźwięku w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WAŚNIÓW 
DO ROKU 2022 2019 
 

Strona | 10 
 

LAeqD 

przedział cza-

su odniesienia 

równy 16 go-

dzinom 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 godzi-

nom 

LAeqD 

przedział cza-

su odniesienia 

równy 8 naj-

mniej korzyst-

nym godzinom 

dnia kolejno 

po sobie na-

stępującym 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 naj-

mniej korzyst-

nej godzinie 

nocy 

1. 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży2) 

c)Tereny domów opieki społecznej 

d)Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c)Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 

d)Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 
68 60 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyj-

nych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyzna-

czyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów admini-

stracyjnych, handlowych i usługowych. 

Hałas komunikacyjny 

Układ komunikacyjny Gminy tworzą jedna droga wojewódzka nr 751 na trasie Nowa Słupia – Ostro-

wiec Świętokrzyski, drogi powiatowe oraz gminne. Na hałas komunikacyjny mogą być narażeni miesz-

kańcy budynków położonych w pobliżu dróg o wysokim natężeniu ruchu.  

Na terenie Gminy Waśniów, nie ma punktów pomiaru hałasu komunikacyjnego, najbliższy punkt 

monitoringowy znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wyniki pomiarów hałasu w województwie 

świętokrzyskim w 2018 roku, przeprowadzonych przez WIOŚ w Kielcach, wskazują na przekroczenie 

dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu (LAeqD) dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży. W przypadku pozostałych wskaźników, nie wystąpiły przekrocze-

nia dopuszczalnych poziomów. Należy jednak pamiętać, iż specyfika Gminy Waśniów wskazuje na mniej-

sze ryzyko zagrożenia hałasem niż ma to miejsce w wybranych do przeprowadzania badań punktach, 

położonych w miastach. 

5.3  Pola elektromagnetyczne  

5.3.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 123 Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oceny poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgod-
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nie z art. 122a ust. 1 i 2 pomiary poziomów elektromagnetycznych w środowisku wykonuje prowadzący 

instalację lub użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, a następnie przekazuje wo-

jewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitar-

nemu. 

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1] ustalono dopuszczalne poziomy pól elek-

tromagnetycznych w środowisku wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopusz-

czalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów [14].  

W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania 

kontrolne poziomów pól w środowisku, na podstawie których między innymi prowadzi rejestr zawierają-

cy informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektro-

magnetycznych w środowisku.  

Na terenie Gminy Waśniów w 2018 roku wyznaczono punkt pomiarowy pól elektromagnetycznych. 

Według wykonanych pomiarów dopuszczalny poziom PEM nie został przekroczony. 

Tabela 3. Wyniki pomiarów PEM w roku 2018 

Lokalizacja stacji 

 

Typ terenu 
Wyniki pomiarów za rok 2018 

[V/m] 

Dopuszczalny po-

ziom PEM 

[V/m] 

Waśniów Teren wiejski <0,1 7-20 

Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych w 2018 roku, GIOŚ 

 

5.4 Gospodarowanie wodami    

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne [9] dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 
1) Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem jednolitych części: 
a) Wód przejściowych lub przybrzeżnych. 
b) Wód sztucznych lub silnie zmienionych; 
2) Jednolite części wód podziemnych (JCWPd); 
3) Wody podziemne w obszarach bilansowych. 

5.4.1 Ocena stanu 

Jednolite części wód podziemnych 

Obszar Gminy Waśniów położony jest w granicach JCWPd nr 102, 115 i 116, zgodnie z nowym po-

działem na 172 JCWPd. Ogólna charakterystyka JCWPd znajdujących się na obszarze Gminy znajduje się 

w tabeli nr 9. 

Tabela 4. Ogólna charakterystyka JCWPd na obszarze Gminy Waśniów 

Jednolita część 

wód podziem-

nych (JCWPd) 

Europejski kod JCWPd PLGW2000102 PLGW2000115 PLGW2000116 

Nazwa JCWPd 102 115 116 

Lokalizacja 

Region wodny Środkowej Wisły Górnej Wisły Górnej Wisły 

Nazwa dorzecza Wisły Wisły Wisły 

RZGW Warszawa Kraków Kraków 

Charakterystyka 

geologiczna i 

hydrogeologiczna 

Liczba pięter wodono-

śnych 
5 6 3 

Stratygrafia pięter  czwartorzęd  czwartorzęd  czwartorzęd 
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wodonośnych 
 jura środkowa, dolna 

 trias górny, środkowy, 

dolny 

 perm górny 

 dewon górny, środkowy 

 miocen 

 kreda górna 

 jura górna 

 trias środkowy 

 dewon środkowy, górny 

 miocen 

 dewon środkowy, górny 

Litologia 

o p. czwartorzędowe: 

piaski, żwiry 

o p.  jurajskie: piaskowce, 

mułowce 

o p. triasowe: piaskowce; 

wapienie, margle 

o p. permskie: piaskowce, 

mułowce, zlepieńce 

o p. dewońskie: wapienie, 

margle, dolomity 

o p. czwartorzędowe: 

piaski, żwiry 

o p. neogeńskie wapienie, 

margle, piaskowce, piaski 

o p. kredowe: margle 

o p.  jurajskie: wapienie, 

margle 

o p. triasowe: wapienie 

o p. dewońskie: wapienie, 

dolomity 

o p. czwartorzędowe: 

piaski, żwiry 

o p. neogeńskie wapienie, 

piaski, piaskowce 

o p. dewońskie: wapienie, 

dolomity 

Rodzaj utworów bu-

dujących warstwę 

wodonośną 

 p. czwartorzędowe: 

porowy 

 p.  jurajskie: szczelinowy 

 p. triasowe: szczelinowy 

 p. permskie: szczelinowy 

 p. dewońskie: szczelino-

wo - krasowy 

 p. czwartorzędowe: poro-

wy 

 p. neogeńskie: szczelinowo 

- krasowy i szczelinowo -

porowy 

 p. kredowe: szczelinowy 

 p. jurajskie: szczelinowo-

krasowy 

 p. triasowe: szczelinowo- 

krasowy 

 p. dewońskie: szczelino-

wo-krasowy 

 

 p. czwartorzędowe: poro-

wy 

 p. neogeńskie: porowo - 

szczelinowy 

 p. dewońskie: szczelino-

wo-krasowy 

 

Antropopresja 

Leje depresji (lej 

regionalny lokalny) 

związane z poborem 

wód podziemnych, 

odwodnieniami ko-

palnianymi, wpływem 

aglomeracji itp. 

nie występują 

lokalny lej depresji związany 

z poborem wód podziemnych 

oraz odwodnieniem górni-

czym 

leje depresji związane z 

prowadzonym odwodnie-

niem górniczym 

Ingresja lub ascenzja 

wód słonych do wód 

podziemnych 

brak brak brak 

Sztuczne odnawianie 

zasobów 
brak brak brak 

Pobór wód [tys. 

m3 rok] - pobór 

rejestrowany – 

2011 r 

dla zaopatrzenia 

ludności w wodę, 

przemysłu i inne 

7 283,98 5 645,20 2 476,72 

z odwodnienia kopal-

nianego 
- 560 3 421 

Zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania [m3/d] 
139 941 156 019 72 207 

Źródło: Dane Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego; Baza danych o Głównych Zbiornikach 

Wód Podziemnych; „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”. 

Na podstawie informacji zawartych w kartach informacyjnych o JCWPd wiadomo, że w przypadku 

JCWPd nr 115 i 116, zarówno stan ilościowy jak i chemiczny ocenia się jako dobry. W przypadku JCWPd 
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nr 102, stan ilościowy ocenia się jako dobry, natomiast stan chemiczny ocenia się jako słaby. W związku z 

tym zagrożone jest spełnienie celów środowiskowych dla tej JCWPd.  

Tabela 5. Ocena stanu JCWPd na obszarze Gminy Waśniów 

Jednolita część wód podziemnych 

(JCWPd) 
Ocena stanu Ocena nieosiągnię-

cia celów środowi-

skowych Europejski kod JCWPd 
Nazwa 

JCWPd 
ilościowy chemiczny 

PLGW2000102 102 dobry słaby zagrożona 

PLGW2000115 115 dobry dobry niezagrożona 

PLGW2000116 116 dobry słaby zagrożona 

Źródło: Karta informacyjna JCWPd, Centralna Baza Danych Geologicznych (stan na 2013 r.) 

 
Rysunek 2. Zasięg występowania JCWPd i JCWP względem Gminy Waśniów 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Sieć hydrograficzną Gminy Waśniów tworzą rzeki Węgierka, Pokrzywianka, Dobruchna, Modła, Ka-

mionka (Szewnianka), Garbatka oraz ciek od Milejowie.  Na terenie Gminy znajduje się kilka małych, po-

wierzchniowych zbiorników wodnych (stawów) w Waśniowie, Mirogonowicach, Kowalkowicach, Bole-

szynie, Zajączkowicach, Czajęcicach, Boksycach, Nosowie i Grzegorzowicach. 
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Tabela 6. JCWP występujące na obszarze Gminy Waśniów 

Lp. 

 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP Region wodny 
Nazwa dorze-

cza 
RZGW 

1. RW20006234849 Pokrzywianka 
Środkowej Wi-

sły 
Wisły Warszawa 

2. RW20006217824 
Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Ja-

strzębskiej 
Górnej Wisły Wisły Kraków 

3. RW2000621942 Koprzywianka do Modlibórki Górnej Wisły Wisły Kraków 

4. RW20006234929 Szewnianka 
Środkowej Wi-

sły 
Wisły Warszawa 

5. RW200062349169 Modła 
Środkowej Wi-

sły 
Wisły Warszawa 

6. RW2000623486 Węgierka 
Środkowej Wi-

sły 
Wisły Warszawa 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły 

Tabela 7. Aktualna ocena stanu JCWP na obszarze Gminy Waśniów 

L

p. 

Jednolita część wód po-

wierzchniowych (JCWP) 
Ocena stanu na podstawie 

Wyznaczony cel 

środowisko-

wy/termin osią-

gnięcia dobrego 

stanu 

Europejski kod 

JCWP 

Nazwa 

JCWP 

Klasa 

elemen-

tów biolo-

gicznych 

Klasa 

elemen-

tów 

hydro-

mor-

fologicz-

nych 

Klasa 

elemen-

tów 

fizyko-

che-

micz-

nych 

Stan/ 

potencjał 

ekolo-

giczny 

Stan 

che-

miczny 

Oce

na 

sta-

nu 

JCW 

Ocena ryzy-

ka nieosią-

gnięcia 

celów śro-

dowisko-

wych 

1. 
PLRW20006234

849 

Pokrzy-

wianka 
4 1 >2 

słaby 

potencjał 

ekologicz-

ny 

poniżej 

dobrego 
zły zagrożona 

dobry potencjał 

ekologiczny; 

dobry stan che-

miczny/2021 

2. 
PLRW20006217

824 

Łagowian-

ka od 

źródeł do 

Dopływu z 

Woli 

Jastrzęb-

skiej 

4 2 >2 

słaby stan 

ekologicz-

ny 

poniżej 

dobrego 
zły niezagrożona 

dobry stan ekolo-

giczny; dobry stan 

chemiczny/2015 

3. RW2000621942 

Koprzy-

wianka do 

Modlibórki 

5 2 >2 

Zły stan 

ekolo-

gicznty 

poniżej 

dobrego 
zły zagrożona 

dobry stan ekolo-

giczny; dobry stan 

chemiczny/2021 

4. 
PLRW20006234

929 

Szewnian-

ka 
4 1 >2 

słaby stan 

ekologicz-

ny 

poniżej 

dobrego 
zły zagrożona 

dobry stan ekolo-

giczny; dobry stan 

chemiczny 

5. 
PLRW20006234

9169 
Modła b. d b.d. b.d. b.d. b.d. zły niezagrożona 

dobry stan ekolo-

giczny; dobry stan 

chemiczny 

6. 
PLRW20006234

86 
Węgierka 3 2 >2 

umiarko-

wany stan 

ekologicz-

ny 

b.d. zły zagrożona 

dobry stan ekolo-

giczny; dobry stan 

chemiczny 
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Derogacje: PLRW20006234849 - Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działa-

nia podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymier-

ne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

RW2000621942 - Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie ja-

kichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywiste-

go stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działa-

nie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich 

wymaganej skuteczności. 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa  

5.5.1 Ocena stanu 

Sieć wodociągowa 

Według stanu na rok 2018, wskaźnik zwodociągowania Gminy Waśniów wynosi 99%. Na obszarze 

Gminy, znajdują się dwie stacje uzdatniania wody: SUW Kowalkowice oraz SUW Piotrów. Na obydwu sta-

cjach woda uzdatniania jest w procesach odżelaziania i odmanganiania. Ponadto, na obszarze Gminy, 

funkcjonuje ujęcie wody „Waśniów”, gdzie woda podawana jest do sieci wodociągowej ciśnieniowo i nie 

podlega wcześniejszemu procesowi uzdatniania. Szczegółową charakterystykę systemu zaopatrzenia 

Gminy w wodę, przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 8. System zaopatrzenia w wodę Gminy Waśniów 

Woda pobrana w 2018 r. 
[m3] 

Charakterystyka studni Rodzaj uzdatniania 

Stacja Uzdatniania Wody Kowalkowice 

144 110 
2 studnie wody podziemnej o głębokości 100 i 80 

mb, 

odżelazianie, 

odmanganianie 

Stacja Uzdatniania Wody Piotrów 

18 276 1 studnia wody podziemnej o głębokości 80 mb 
odżelaznianie, odmangania-

nie 

Ujęcie Wody Waśniów 

38 835 2 studnie wody podziemnej o głębokości 80 mb brak 

Żródło; opracowanie własne na podstawie danych z Gminy 

Tabela 9. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Waśniów w latach 2016-2018 

Lp. Parametr 2016 2017 2018 

1. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy [km] 172,58 172,58 172,58 

2. Ilość przyłączy [szt.] 1516 1533 1559 

3. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] 6064 6132 6236 

4. Woda dostarczana gosp. domowym [dam3] 144,27 152,85 155,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Gminy 

Sieć kanalizacyjna 
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Według stanu na rok 2018, wskaźnik skanalizowania Gminy Waśniów wynosi zaledwie 9%. 

Kanalizacja sanitarna Gminy Waśniów znajduje się w częściach miejscowości Waśniów i Pękosławice. 

Planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Waśniów, Pękosławice, Strupice i 

Piotrów. Na terenie gminy, w Pękosławicach, funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o przepustowości  200 

m3, przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.. Ponadto na terenie gminy działają 2 

biologiczne oczyszczalnie ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boleszynie oraz przy Zespole 

Szkół w Mominie. 

Część gospodarstw domowych korzysta ze zbiorników bezodpływowych (według stanu na 2018 r. 

jest ich 454 na terenie Gminy), w których czasowo gromadzone są ścieki pochodzące z zabudowy 

mieszkaniowe. Ponadto, w Gminie funkcjonuje 573 przydomowych oczyszczalni ścieków (stan na 2018 

r.). 

Tabela 10. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Waśniów w latach 2016-2018 

Lp. Parametr 2016 2017 2018 

1. Długość sieci kanalizacyjnej [km] 16,53 16,53 16,53 

2. Ilość przyłączy [szt.] 204 204 204 

3. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] 816 816 816 

4. Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną [dam3] 13,17 14,43 15,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Gminy 

5.6 Zasoby geologiczne  

5.6.1 Ocena stanu 

Na terenie Gminy występują utwory paleozoiczne (dewon, perm), mezozoiczne (trias) i kenozoiczne 

(czwartorzędowe). Dewon reprezentowany jest przez dolomity i łupki; perm przez zlepieńce, margle i 

wapienie; trias przez piaskowce czerwone z iłami wiśniowymi. Generalnie starsze podłoże pokryte jest 

utworami eolicznymi (lessami). Przeważająca część gminy znajduje się w obrębie Wyżyny Sandomier-

skiej zbudowanej ze skał paleozoicznych i triasowych przykrytych pokrywą lessową o miąższości docho-

dzącej do 30 m. Powierzchnia wysoczyzny lessowej rozcięta jest dolinami rzek Dobruchny, Pokrzywianki, 

Garbutki i innych cieków z charakterystyczną siecią wąwozów. W dolinach rzek występują mady i piaski 

rzeczne, a na terasach akumulacyjnych piaski i żwiry akumulacji lodowcowej oraz lodowcowe gliny.  

Gmina Waśniów jest uboga w surowce mineralne. Na terenie gminy nie występują udokumentowane zło-

ża kopalin.  
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Rysunek 3. Tereny górnicze na terenie gminy Waśniów 
Źródło: opracowanie własne 

5.7 Gleby  

5.7.1 Ocena stanu 

Pod względem typologicznym, na obszarze Gminy Waśniów występują następujące rodzaje gleb: 

pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane, brunatne deluwialne, czarnoziemy, gleby 

glejowe (gleby użytków zielonych) oraz gleby torfowe. 

Gmina Waśniów charakteryzuje się korzystnymi warunkami do produkcji rolnej. Udział gleb bardzo 

dobrej i dobrej jakości (obejmujących I, II i III klasę bonitacyjną) wynosi 68,37%, natomiast gleby średnie 

i słabe (klas IV, V i VI) zajmują 5,09% powierzchni gminy. Gleby klas I – III oraz IV (wytworzone z grun-

tów organicznych) podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych. 

Na terenie Gminy nie ma punktów pobrań próbek gleby w celu wykonania analiz laboratoryjnych. 

Najbliższy punkt pobrań próbek gleby znajduje się w miejscowości Ćmielów, oddalonej od Gminy Wa-

śniów o około 20 km. Wyniki pomiarów z 2015 r. prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska wskazują na występowanie przekroczeń dopuszczalnego stężenia ołowiu w glebie (stopień II 

według IUNG). Należy jednak pamiętać, że charakterystyka zanieczyszczeń gleb na terenie Gminy Wa-

śniów, może się różnić od charakterystyki zanieczyszczeń gleb w punkcie monitoringowym. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów   

5.8.1 Ocena stanu 

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw [11], która zmieniła system gospodarowania odpadami komunal-

nymi. Zmiany zostały również zawarte w przepisach nowej Ustawy o odpadach [10].  
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Do obowiązków gminy należy między innymi prowadzenie sprawozdawczości, polegającej na spo-

rządzaniu rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, na 

podstawie których przygotowywane jest jedno zbiorcze sprawozdanie dotyczące wszystkich gmin, które 

Marszałek Województwa przekazuje do Ministra Środowiska Ponadto gminy zostały zobowiązane do 

wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierającego odpady oraz dokonywania rozliczeń fi-

nansowych za ich odbiór. 

Gmina Waśniów położona jest w 2 Regionie gospodarki odpadami komunalnymi województwa świę-

tokrzyskiego. W skład obszaru regionu 2 wchodzi 13 gmin województwa świętokrzyskiego. Na terenie 

regionu istnieje 1 regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 1 

instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarza-

nia, oraz 1 instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych. 

 

Tabela 11. Istniejące regionalne i zastępcze instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych w RGOK 2, wraz z ich mocami przerobowymi (2014 r.) 

Lp. Rodzaj regionalnej instalacji 

Funkcjonująca 

regionalna insta-

lacja do przetwa-

rzania odpadów 

komunalnych 

Moc przerobowa [Mg/rok] Instalacje przewidziane 

do zastępczej obsługi 

regionów części mecha-

nicznej 

części biolo-

gicznej 

1. 

Instalacja do mechaniczno – biolo-

gicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych i wydzielania 

ze zmieszanych odpadów komunal-

nych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku 

Janik, 

ul. Borowska 1, 

27-415 Kunów 

46 800 14 000 
Janczyce 50, 27-552 

Baćkowice 

2. 

Instalacja do przetwarzania selektyw-

nie zebranych odpadów zielonych i 

innych bioodpadów oraz wytwarzania 

z nich produktu o właściwościach 

nawozowych lub środków wspomaga-

jących uprawę roślin, spełniającego 

wymagania określone w przepisach 

odrębnych, lub materiału po procesie 

kompostowania lub fermentacji do-

puszczonego do odzysku w procesie 

odzysku R10 

Janik, 

ul. Borowska 1, 

27-415 Kunów 
856,72 

Janczyce 50, 27-552 

Baćkowice 

3. 

Instalacja do składowania odpadów 

powstających w procesie mechaniczno 

– biologicznego przetwarzania zmie-

szanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych o pojemności pozwala-

jącej na przyjmowanie przez okres nie 

krótszy niż 15 lat odpadów w ilości 

nie mniejszej niż powstająca w insta-

lacji do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych 

Janik, 

ul. Borowska 1, 

27-415 Kunów 
- 

Janczyce 50, 27-552 

Baćkowice 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022, Uchwała nr XXV/357/16 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla wojewódz-

twa świętokrzyskiego” 2016-2022 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych 

(sklepów, urzędów itp.) w 2017 i 2018 roku była firma: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 

Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Mieszkańcy Gminy Waśniów mogli bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

(PSZOK) zorganizowanym został na terenie oczyszczalni ścieków w Pękosławicach następujące odpady: 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, 
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przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, 

inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

 
Tabela 12. Masa odpadów komunalnych wytwarzanych w roku 2018 na terenie Gminy Waśniów 
(nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane) łącznie z odpadami zebranymi w PSZOK. 

Kod odebranych od-

padów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komu-

nalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 11,110 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,790 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 334,240 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi za-

nieczyszczone 

0,740 

16 01 03 Zużyte opony 28,270 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
1,410 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegla-

nego, odpadowych materiałów ceramicz-

nych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

14,780 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,380 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,050 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebez-

pieczne składniki 

3,090 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,150 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
391,360 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 34,040 

RAZEM 821,410 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
805,220 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 16,190 
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W 2018 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frak-

cji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 36,91 % co oznacza, iż 

Gmina wywiązała się z ustawowego obowiązku w tym zakresie. 

Gmina Waśniów posiada opracowany Program Usuwania Azbestu (PUA). Na podstawie danych 

zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z 

płyt azbestowo-cementowych wynosi 683 823 m2, a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z płyt 

płaskich i falistych. 

5.9 Zasoby przyrodnicze  

5.9.1 Ocena stanu 

Flora i fauna 

Ogólna powierzchnia lasów w Gminie Waśniów wynosi 1 631,9 ha (dane z GUS z 2018 r). Lasy zaj-

mują 14,7% ogólnej powierzchni Gminy, z czego 1 282,74 ha to lasy publiczne, natomiast 349,16 ha to 

lasy prywatne. Lasy gminy Waśniów położone są, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, na terenie VI 

Krainy Małopolskiej w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych: w 2-giej dzielnicy Gór Świętokrzyskich, 

w mezoregionie Puszczy Świętokrzyskiej oraz w 9 dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezore-

gion Wyżyny Sandomierskiej). Koncentrują się głównie w południowej części gminy, na stokach Pasma 

Jeleniewskiego Występuje tam wyżynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski 

łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa i żyzna buczyna karpacka. Mniejsze kom-

pleksy leśne położone są w północnym krańcu gminy (między rzeką Świśliną a miejscowością Zagaje) 

oraz na północ od Grzegorzowic (w zachodniej części gminy). Są to głównie lasy mieszane, lasy mieszane 

wyżynne, lasy świeże wyżynne oraz w niewielkim udziale bory mieszane świeże.  Dominującymi gatun-

kami w drzewostanie Pasma Jeleniowskiego są: buki, jodły, brzozy, sosny (w mniejszym udziale modrze-

wie, dęby, świerki i olchy) oraz sosny, dęby i modrzewie w pozostałych dwóch kompleksach. 
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Rysunek 4. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy 
Źródło: opracowanie własne 

 

Formy ochrony przyrody 

Według danych z GUS na rok 2018, obszary prawnie chronione, zajmują na powierzchni Gminy 11 

153,5 ha, co stanowi 100% jej terenu.  Na terenie Gminy Waśniów znajdują się następujące formy ochro-

ny przyrody, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

1614 z późn. zm.), tj.: 

 Obszary Chronionego Krajobrazu: 
o Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK), 

Uchwała Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 

r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. 

Święt. poz. 3309); 

 

 Na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 1) zachowanie i ochrona 

zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na 

wybranych odcinkach cieków; 2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, tere-

nów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich 

uproduktywnienia lub też sukcesji;  3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów le-

śnych;  4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy eko-

logicznych;  5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawa-

nie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 7) 

zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 
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Na Obszarze zakazuje się: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich 

nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospo-

darką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-

lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-

powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyro-

dy lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospo-

darka wodna lub rybacka;  4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

i obszarów wodno-błotnych;  

 

o Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK), (utworzony na otulinie Parku) 

Uchwała Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzystkiego z dnia 13 listopada 

2014 r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 

3153); 

 

Na terenie Obszaru ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosys-

temów: 1) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniej-

szych zbiorowisk łąk; 2) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i 

halofitowej; 3) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 

 

Na terenie Obszaru zakazuje się: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich 

nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospo-

darką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-

lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-

powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 3) dokonywania 

zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrówno-

ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wod-

no-błotnych. 

 

o Park krajobrazowy 

o Jeleniowski Park Krajobrazowy,  

Uchwała Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 

r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 17 

z późn. zm.); 

 

Cele ochrony Parku to: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi ga-

tunkami flory, fauny i grzybów; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obsza-

rów występowania rzeźby lessowej; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 5) za-

chowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów; 6) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych 

miejsc pamięci narodowej; 7) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej trady-

cji i otaczającego krajobrazu; 8) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etno-

graficznych; 9) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 10) ograniczanie 

negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz 
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Na obszarze Parku zakazuje się: 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.); 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroż-

nych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub za-

pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 4) dokonywania zmian stosun-

ków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce 

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych; 6) wylewania gnojo-

wicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 7) prowadzenia chowu i hodow-

li zwierząt metodą bezściółkową. 

 

o Rezerwaty przyrody 

o "Małe Gołoborze” – rezerwat przyrody nieożywionej i leśny,  

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2017 r. w 

sprawie rezerwatu przyrody Małe Gołoborze (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2907  z dn. 

26.09.2017 r.); 

 

 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobra-

zowych obszaru dawnego gołoborza, wychodni interesujących skał okresu kambru, a tak-

że starodrzewia bukowego i bukowo-jodłowego z licznymi okazami drzew pomnikowych. 

 

o "Szczytniak" – rezerwat przyrody nieożywionej i leśny 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 20.09.2017 r. w spra-

wie rezerwatu przyrody Szczytniak (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2899 z dn. 26.09.2017 r.); 
 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazo-

wych gołoborza oraz wkraczających na nie zbiorowisk roślinnych, a także fragmentu 

puszczy bukowo-jodłowej. 

 

o "Wąwóz w Skałach” – rezerwat przyrody nieożywionej 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 

2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wąwóz w Skałach (Dz. Urz. Woj. Święt.  poz. 2908 z 

dn. 26.09.2017 r.); 

 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie odsłonięć dolomitów środkowodewońskich 

oraz roślinności porastającej wąwóz. 

 

o Obszary Natura 2000 

o Łysogóry PLH260002 

o Wzgórza Kunowskie PLH260039 

o Ostoja Jeleniowska PLH260028 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. 

zm.); 
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „ŁYSOGÓRY”  

Na terenie stwierdzono 7 rodzajów siedlisk oraz łącznie dotychczas 31 gatunków roślin i 

zwierząt tzw. „siedlisk i gatunków naturowych” to znaczy takich dla których konieczne 

jest wyznaczenie obszaru Natura 2000. Obszar jest w około 90% porośnięty lasem, w 

większości są to lasy jodłowo-bukowe. Występuje tu endemiczny świętokrzyski bór jo-

dłowy. 

Najważniejszą zasadą odnoszącą się do obszarów Natura 2000 jest zakaz podejmowania 

działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przyrody na tych obszarach.  

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „WZGÓRZA KUNOWSKIE” 

Celem wyznaczenia Ostoi jest zachowanie następujących siedlisk: dobrze zachowanych w 

skali kraju muraw kserotermicznych, z wieloma rzadkimi gatunkami, płatów łąk, zwłasz-

cza świeżych, ekstensywnie użytkowanych, fragmentów łąk trzęślicowych, oraz fragmen-

tów zbiorowisk łęgowych oraz grądów. Ogółem stwierdzono tu występowanie 11 typów 

siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie 

ponad 34 % obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne położone na 

zboczach dolin rzecznych, na ścianach wąwozów i skarpach sródpolnych, łąki o różnym 

stopniu wilgotności oraz starorzecza. Na różnego typu murawach kserotermicznych wy-

stępuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków. 

Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przy-

rody na tych obszarach.  

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „OSTOJA JELENIOWSKA” 

Celem wyznaczenia obszaru była ochrona płatów lasu, w dużym stopniu naturalnego, o 

charakterze górskim z obecnością gatunków chronionych i górskich (w przypadku wpro-

wadzenia właściwych sposobów ochrony ekosystemów leśnych jest wysoce prawdopo-

dobne spontaniczne odtworzenie się swoistej lasom naturalnym zoocenozy bezkręgow-

ców, dzięki bezpośredniej bliskości Świętokrzyskiego Parku Narodowego i istnieniu po-

tencjalnych dróg migracji fauny z jego obszaru). Ponadto występują dobrze wykształcone 

siedliska przyrodnicze - piargi i gołoborza krzemianowe.  
Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przy-

rody na tych obszarach.  

 

o Pomniki przyrody 

o 4 dęby w wieku 400 lat w miejscowości Grzegorzowice 

o stopień skalny, próg skalny w miejscowości Stryczowice 

o naturalne formy skalne: progi, występy, ambonki oraz stary kamieniołom w miejscowo-

ści Stryczowice 

o źródło zboczowe „Malinowy Stok” w miejscowości Nowy Skoszyn (Kunin). 

 

 

5.10  Zagrożenia poważnymi awariami   

5.10.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 271b ustawy Prawo ochrony środowiska [1], Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

jest organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważ-

nym awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczeniom 
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wód granicznych. Ustawa Prawo ochrony środowiska [1] (w szczególności tytuł IV tej ustawy) implemen-

tuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a na-

stępnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z24.07.2012, str. 1) oraz Konwencji w 

sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1352). W/w. akty 

prawne regulują kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych 

działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzi i środowiska. Co roku GIOŚ w 

Warszawie publikuje raporty o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii.  

Według GIOŚ w Warszawie w latach 2010 – 2013 na terenie Gminy Waśniów nie wystąpiło zdarzenie 

o znamionach poważnej awarii. Ponad to, GIOŚ w Warszawie nie wyznaczył na terenie Gminy zakładów 

stwarzających zagrożenie poważnej awarii przemysłowej. 

 

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Przedstawione poniżej problemy ochrony środowiska są wynikiem wykonanej oceny stanu środowi-

ska w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. Zdiagnozowane problemy mają charakter wyłącznie 

informacyjny, a ich celem jest ukierunkowanie działań w taki sposób, aby je zminimalizować lub wyeli-

minować. Wskazane poniżej problemy dały podstawy do wyznaczenia w POŚ dla Gminy Waśniów odpo-

wiednich celów i kierunków interwencji wraz z zadaniami, których realizacja przyczyni się do poprawy 

stanu środowiska na terenie Gminy. 

Istotny z punktu widzenia POŚ dla Gminy Waśniów jest problem występowania przekroczeń dopusz-

czalnych stężeń substancji tj. pyłu PM10, PM2,5, ozonu i benzo(a)pirenu. Znaczący wpływ na jakość po-

wietrza ma głównie emisja komunikacyjna oraz emisja indywidualna tzw. „niska emisja”, której źródłem 

są głównie domowe systemy grzewcze. Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagnozowane w toku analizy 

słabe strony Gminy i zagrożenia w ramach obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

 

Tabela 13. Problemy w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza na terenie Gminy 

Słabe strony Zagrożenia 

  występowanie przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

dla PM10, benzo(a)pirenu i ozonu, 

 występowanie niskiej emisji, 

 niewielka liczba instalacji OZE, 

 droga wojewódzka nr 751 przebiegająca przez teren 

Gminy, 

 brak gazyfikacji Gminy. 

 pogłębiająca się zmiana klimatu, 

 wzrost poziomów zanieczyszczeń pochodzących z 

sektora transportowego, 

 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza Gminy, 

stosowanie indywidualnego ogrzewania. 

 

Kolejnym problemem jest stale zwiększający się ruch pojazdów oraz pogarszający się stan techniczny 

nawierzchni. W zasięgu oddziaływania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, placówki oświatowe zwią-

zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Zatem narażone są tereny chronione akustycz-
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nie. Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagnozowane w toku analizy słabe strony Gminy Waśniów i zagro-

żenia w ramach obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem.   

Tabela 14. Problemy w zakresie zagrożenia hałasem na terenie Gminy 

Słabe strony Zagrożenia 

 przebiegająca przez teren Gminy droga wojewódzka 

nr 751, 

 brak rozwiniętej sieci dróg rowerowych, 

 brak prowadzonych pomiarów hałasu na terenie 

Gminy przez WIOŚ. 

 wzrastający ruch pojazdów na drogach, 

 pogarszający się stan dróg, 

 zły stan techniczny pojazdów 

  brak rozwiązań technicznych służących minimaliza-

cji narażenia na hałas, 

 

 

Innym problemem jest brak wyznaczonego punktu pomiaru pola elektromagnetycznego na terenie gminy 

Waśniów. W związku z rozwojem technologii emitującej promieniowanie elektromagnetyczne możemy 

spodziewać się wzrostu natężenia PEM w następnych latach. Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagnozo-

wane w toku analizy słabe strony Gminy i zagrożenia w ramach obszaru interwencji: Pola elektromagne-

tyczne.  

Tabela 15. Problemy w zakresie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym  

Słabe strony Zagrożenia 

 obecność na terenie Gminy napowietrznych linii 

wysokiego napięcia, 

 obecność na terenie Gminy nadajników telefonii 

komórkowej. 

 rozpowszechnienie i rozwój telefonii komórkowej 

oraz innych technologii emitujących promieniowa-

nie elektromagnetyczne np. Wifi, 

 wzrost natężenia PEM. 

 

Problemem ochrony środowiska, istotnym z punktu widzenia POŚ, jest ochrona wód przed zanieczysz-

czeniami. JCWPd na obszarze gminy nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, nato-

miast jakość wód powierzchniowych jest słaba/umiarkowana.  Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagno-

zowane w toku analizy słabe strony Gminy i zagrożenia w ramach obszaru interwencji: Gospodarowanie 

wodami. 

Tabela 16. Problemy w zakresie gospodarowania wodami na terenie Gminy Waśniów 

Słabe strony Zagrożenia 

 niska jakość wód powierzchniowych, 

 zagrożone osiągnięcie celu środowiskowego dla nie-

których JCWP, 

 położenie Gminy na obszarach szczególnego i poten-

cjalnego zagrożenia powodziowego, 

 

 nieosiągnięcie celu środowiskowego w przypadku 

niektórych JCWP, 

 wystąpienie powodzi, 

 pogarszający się stan JCW wynikający ze zrzutów 

ścieków do wód, 

 wpływ zanieczyszczeń spoza terenu Gminy na stan 

czystości wód. 

 

Zdecydowanie słabą stroną w gospodarce wodno – ściekowej gminy jest niski stopień skanalizowa-

nia, który wynosi zaledwie 9%. Natomiast należy podkreślić, że prawie cała powierzchnia gminy jest 

zwodociągowana.  Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagnozowane w toku analizy słabe strony Gminy i 

zagrożenia w ramach obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa.   
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Tabela 17. Problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Słabe strony Zagrożenia 

 niski stopień skanalizowania obszaru Gminy, 

 znaczna ilość zbiorników bezodpływowych, 

 przestarzałe systemy gromadzenia ścieków sanitar-

nych na terenie gospodarstw (szamba). 

 

 awarie przestarzałych bezodpływowych zbiorników 

na ścieki – możliwość przedostawania się zanie-

czyszczeń do wód gruntowych, 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych spowo-

dowane zrzutami ścieków, 

 niewłaściwe zagospodarowanie nieczystości cie-

kłych pochodzących ze zbiorników bezodpływo-

wych. 

 

Na obszarze gminy Waśniów nie znajdują się udokumentowane zasoby złóż mineralnych co unie-

możliwia czerpania korzyści materialnych związanych z eksploatacją złóż.  

 

Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby geologiczne” 

Słabe strony Zagrożenia 

 brak udokumentowanych zasobów złóż mineral-

nych, wobec czego brak możliwości czerpania ko-

rzyści z ich eksploatacji. 

 brak cennych gospodarczo złóż surowców mine-

ralnych na terenie Gminy, 

 niewystarczające środki finansowe na rozwój 

nowych technologii poszukiwania i eksploatacji 

surowców mineralnych. 

 

W zakresie ochrony gleb nie zdiagnozowano problemów istotnych z punktu środowiskowego. Wska-

zane podczas analizy SWOT słabe strony i zagrożenia dotyczą głównie kwestii gospodarczych i ekono-

micznych, niemniej jednak nie wpływają na pogorszenie istniejącego stanu środowiska gminy w tym za-

kresie.  

Kolejnym ważnym obszarem, w którym zdiagnozowano problemy jest gospodarka odpadami na te-

renie Gminy. Pomimo sukcesywnego wzrostu świadomości mieszkańców gminy o prawidłowym gospo-

darowaniu odpadami w dalszym ciągu występują problemy, które wymagają naprawy.  Poniżej w tabeli 

przedstawiono zdiagnozowane w toku analizy słabe strony Gminy i zagrożenia w ramach obszaru inter-

wencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.    

Tabela 19. Problemy w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy 

Słabe strony Zagrożenia 

 duże koszty funkcjonowania systemu odpadów, 

 znaczna ilość niesegregowanych odpadów, 

 brak umiejętności prawidłowej segregacji odpadów 

przez część mieszkańców. 

 

 wzrost opłat dla mieszkańców za system gospoda-

rowania odpadami na terenie gminy, 

 skala i problemowość wprowadzanych zmian  

w nowych przepisach gospodarowania odpadami 

komunalnymi często prowadząca do nieprawi-

dłowości w funkcjonowaniu nowego systemu, 

  powstawanie nielegalnych składowisk odpadów. 

 

W zakresie zasobów przyrodniczych nie zdiagnozowano problemów istotnych z punktu środowi-

skowego. Wskazane podczas analizy SWOT słabe strony i zagrożenia dotyczą głównie kwestii zagospoda-

rowania przestrzennego i ładu krajobrazowego oraz szczegółowej inwentaryzacji walorów przyrodni-

czych Gminy Waśniów. Nie zidentyfikowano problemów w zakresie obszarów chronionych. 
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Poniżej w tabeli przedstawiono zdiagnozowane w toku analizy słabe strony Gminy i zagrożenia w 

ramach obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze.  

Tabela 20. Problemy w zakresie zasobów przyrodniczych na terenie Gminy 

Słabe strony Zagrożenia 

 szlaki komunikacyjne przebiegające przez Gminę, 

 przekształcenie naturalnego krajobrazu ze względu 

na działalność rolniczą, 

 

 obniżenie wskaźnika lesistości Gminy poprzez nie-

właściwą gospodarkę leśną, 

 postępujące przekształcanie naturalnego krajobra-

zu, 

 zanieczyszczenie środowiska pochodzące z sektora 

transportowego, 

 występowanie anomalii pogodowych. 

Zgodnie z danymi WIOŚ na terenie Gminy w ostatnich latach nie odnotowano zdarzeń o znamionach 

poważnej awarii. 

 

7. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne lub brak oddziaływania, na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 

Wyznaczone w POŚ dla gminy Waśniów cele, kierunki i zadania są działaniami o charakterze inwe-

stycyjnym i nie inwestycyjnym (organizacyjno-funkcjonalnym), które ujmują ogół potrzeb wynikających z 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, społecznej, 

sportowo-rekreacyjnej, turystycznej itp.  

Niektóre zadania wyznaczone w POŚ dla Gminy mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia mogą-

ce zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [18], dla których konieczne może 

być przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Ustawie 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko [1]. W ramach omawianej procedury prowadzona będzie wów-

czas szczegółowa ocena oddziaływania zadań pod kątem środowiskowym przed wydaniem decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach.  

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na 

środowisko jest utrudniona. Program zawiera zadania zgłoszone przez samorząd gminy, których realiza-

cja przewidziana jest w perspektywie lat 2018-2022. Większość zadań inwestycyjnych nie ma określone-

go zakresu, sposobu i charakteru prowadzenia prac, w związku z czym podanie konkretnych oddziaływań 

jest problematyczne.  

Zgodnie z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne oddziaływania, zidenty-

fikowane na podstawie oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. Zatem w 

ramach oceny skutków realizacji POŚ dla Gminy Waśniów na etapie opracowania Prognozy oddziaływa-

nia na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono poten-

cjalne oddziaływanie bezpośrednie (B) pośrednie (P), wtórne (W), skumulowane (Sk), sta-

łe/długoterminowe (S), chwilowe/krótkoterminowe (Ch), pozytywne, negatywne i neutralne na powierzch-

nię ziemi i krajobraz, wody, różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody, zaso-
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by naturalne, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i 

dobra materialne wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

 

POŚ dla Gminy Waśniów jest dokumentem ogólnym i nie opisuje szczegółowo zakresu ani szczegó-

łów technicznych poszczególnych inwestycji. Program wskazuje jedynie konieczność ich realizacji w celu 

poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy oraz wypełnienia zaleceń dokumentów wyższego 

szczebla. Należy pamiętać o uwzględnianiu zasad ochrony środowiska podczas projektowania 

i planowania poszczególnych inwestycji. 

Poniżej w tabeli dokonano oceny i analizy oddziaływania realizacji wyznaczonych w POŚ zadań na 

poszczególne komponenty środowiska.  

 

 

 

OZNACZENIA: 

 Potencjalne pozytywne oddziaływanie S Stałe 

 Potencjalne neutralne oddziaływanie Ch Chwilowe 

 Potencjalne negatywne oddziaływanie W Wtórne 

B Bezpośrednie Sk Skumulowane 

P Pośrednie   
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Tabela 21. Potencjalne oddziaływania zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów na poszczególne komponenty środowiska 

LP Zadanie 

Potencjalne oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-
terminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następu-
jące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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 Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 
1.  Termomodernizacja budynków gminnych wraz z budową in-

dywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii 
      

 
B, S B, S   B, S 

2.  Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową 

indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (pompy 

ciepła, panele i kolektory fotowoltaiczne) 

      

 

B, S B, S   B, S 

3.  Wymiana nieekologicznych  
pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi (gaz lub eko-

groszek) 
      

 

B, S B, S   B, S 

4.  Wdrażanie zapisów Planu gospodarki niskoemisyjnej        P, S, W P, S, W   P, S, W 

5.  Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach 

należących do Gminy 
      

 
P, S, W P, S, W   P, S, W 

6.  Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 

produkcji energii elektrycznej i ciepła 
      

 
P, S, W P, S, W   P, S, W 

7.  Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza i 

ograniczania niskiej emisji. 
      

 
P, S P, S   P, S 

 Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
8.  Rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz 

współpraca z innymi zarządcami dróg w celu poprawy stanu 

infrastruktury dróg powiatowych i dróg krajowych na terenie 

Gminy 

      

 

 B, S B, S B, S B, S 
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LP Zadanie 

Potencjalne oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-
terminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następu-
jące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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 Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 
9.  Modernizacja systemów poboru, przesyłu i uzdatniania wody  B, Ch 

P, S, 
W 

    
 

P, S, W    P, S 

10.  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków B, Ch 

P, S, 
W 

    
 

P, S, W    P, S 

11.  Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej i modernizacja oczysz-

czalni ścieków 
B, Ch 

P, S, 
W 

    
 

P, S, W    P, S 

 Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
12.  Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów komu-

nalnych 
B B P P P, S P, S      P 

13.  Objęcie zorganizowanym systemem odbierania oraz selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkań-

ców 

P, S, 
W 

P, S       B, S  B, S B, S 

14.  Rozbudowa, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK) 
            

15.  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (PU-

A) 
P, S, 
W 

       B, S   B, S 

16.  Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywane mar-

szałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska 

P, S P, S         P, S P, S 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ”PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WAŚNIÓW DO ROKU 2022” 2019 
 

 

 Strona | 32 

 

LP Zadanie 

Potencjalne oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-
terminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następu-
jące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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17.  
Przeprowadzenie przetargów w gminach na odbieranie odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
           P, S, W 

18.  Zawieranie umów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-

ruchomości 

           P, S, W 

 Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 
19.  Budowa infrastruktury turystycznej (pola biwakowe, ścieżki 

rowerowe, drogi dojazdowe) 
B, Ch, 
Sk 

B, Sk B, Sk B, Sk B, Sk B, Sk 
 

 
B, Ch, 
SK 

B, 
Ch, 
Sk 

 P, S, W 

20.  
Budowa ścieżek dydaktyczno ekologicznych 

B, Ch, 
Sk 

B, Sk B, Sk B, Sk B, Sk  
 

 P, Sk P, Sk  P, Sk 

21.  Poprawa estetyki i rewaloryzacja miejscowości P, S, 
W 

     
 

   P, S, W P, S, W 

22.  Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody   P, S, W P, S, W P, S, W P, S, W  P, S   P, S  

23.  Edukacja ekologiczna w zakresie przeciwdziałania powstawa-

niu dzikich wysypisk śmieci 
P, S   P, S P, S P, S P, S P, S    P, S 

 Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 
24.  Wsparcie OSP na doposażenie w specjalistyczne sprzęty ratow-

niczo-gaśnicze oraz przeciwpowodziowe 
P, SK      

 
 P, SK   B, S 
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W POŚ dla gminy Waśniów w ramach ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu wyznaczono cele, kierunki 

i zadania administracyjne jak i inwestycyjne. Większość zadań zapisanych w POŚ dla Gminy będzie miała 

charakter neutralny lub potencjalnie pozytywny na powierzchnię ziemi i krajobraz. Realizacja nie-

których zadań może spowodować wystąpienie potencjalnych oddziaływań bezpośrednich i chwilowych 

oraz pośrednich, stałych i wtórnych. Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów zadania nie 

będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i krajobraz.  

W ramach ochrony wód , większość zadań będzie miała charakter neutralny lub potencjalnie pozy-

tywny. Realizacja niektórych zadań może spowodować wystąpienie potencjalnych oddziaływań  bezpo-

średnich i pośrednich oraz stałych, skumulowanych i wtórnych. Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla 

Gminy zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na jakość i ilość wód powierzchniowych i pod-

ziemnych.  

Wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na zasoby 

przyrodnicze Gminy. Wszystkie działania w Programie z zakresu ochrony przyrody mają na celu po-

prawę stanu przyrody na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego poprzez zachowanie 

bioróżnorodności, ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz powstrzymanie sys-

tematycznie postępującej fragmentacji ekosystemów.  

W POŚ dla Gminy Waśniów w ramach ochrony form przyrody poza Natura 2000 zadania będą  mia-

ły charakter neutralny lub potencjalnie pozytywny. Realizacja niektórych zadań może spowodować wy-

stąpienie potencjalnych oddziaływań bezpośrednich i chwilowych oraz pośrednich, stałych i wtórnych. 

Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego 

wpływu na formy ochrony przyrody. 

 

          Analiza pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 

zadań ujętych w POŚ dla Gminy Waśniów do roku 2022, wykazała, że ich realizacja nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych wyznaczonych w POŚ dla Gminy Waśniów będą 

wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda, gleba, zasoby kopalin, drewno nie przewiduje się znaczą-

cego negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycje związane z budową nowej infrastruktu-

ry drogowej, będą  wykorzystywały zasoby naturalne (woda, gleba, zasoby kopalin , drewno), dlatego 

działania te mogą wiązać się z krótkotrwałym negatywnym i bezpośrednim oddziaływaniem na ten kom-

ponent środowiska. Nieuniknionym negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne będzie trwałe 

zajęcie terenów biologicznie czynnych pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych. Wielkość 

zapotrzebowania będzie wynikała jednak z rodzaju inwestycji i zastosowanej technologii. 

 

Zadania wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów nie będą mieć znaczącego wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego i klimat. Brak oddziaływania zidentyfikowano w zadaniach związanych 

z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarowaniem wodami, gospodarką wod-

no-ściekową, gospodarowaniem odpadami, ochroną gleb i zasobów geologicznych.  

Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów nie będą mieć znaczącego wpływu na kli-

mat akustyczny. Brak oddziaływania zidentyfikowano w projektach o charakterze nie inwestycyjnym.  
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Wyznaczone w POŚ dla Gminy Waśniów zadania będą mieć w większości neutralne lub pozytyw-

ne oddziaływanie na krajobraz kulturowy i zabytki.  

 

Dodatkowo oceniono, że wyznaczone POŚ dla Gminy Waśniów zadania będą mieć pozytywny dłu-

goterminowy wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra materialne.  W POŚ wpisany jest sze-

reg projektów nie inwestycyjnych i inwestycyjnych mających pozytywny wpływ na ludzi tj. ograniczenie 

emisji gazów i pyłów do powietrza, ograniczenie emisji hałasu do środowiska, minimalizacja występowa-

nia zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze), poprawa sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

ochrona gleb przed degradacją, ograniczanie ryzyka wystąpienia poważanej awarii oraz ochrona i pielę-

gnacja zasobów przyrodniczych gminy.  

 

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych mogą pojawić się uciążliwości związane z emisją 

hałasu oraz emisją gazów i pyłów do powietrza na etapie realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie za-

kończy się z chwilą ustania robót oraz będzie to oddziaływanie w granicach terenu, do którego inwestor 

ma tytuł prawny. Ponadto nie przewiduje się, aby działania te mogły zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i po-

garszać warunki życia. Ocenia się, że inwestycje pozytywnie długoterminowo wpłyną na podniesienie 

standardu życia mieszkańców Gminy.   

Analiza wpływu zaplanowanych przez Gminę Waśniów zadań na formy ochrony przyrody i obszary 

Natura 2000: 

o W zadaniach z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Waśniów przewiduje się brak 

oddziaływania lub oddziaływanie pozytywne w zadaniach o charakterze nie inwestycyj-

nym (organizacyjnym). Zadania związane z remontem, przebudową, adaptacją, termomoder-

nizacją wykonywane na istniejących obiektach budowlanych nie będą mieć znaczącego ne-

gatywnego wpływu na formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 2000.  

o W zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Waśniów 

zidentyfikowano brak oddziaływania lub oddziaływanie pozytywne w zadaniach o cha-

rakterze nie inwestycyjnym (organizacyjnym). W zadaniach związanych z przebudową dróg 

i rekultywacją terenów zdewastowanych i zdegradowanych nie przewiduję się znaczącego 

negatywnego wpływu na formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 2000. In-

westycje związane z budową nowej infrastruktury drogowej, będą  wykorzystywały zasoby 

naturalne (woda, gleba, zasoby kopalin , drewno) , dlatego działania te mogą wiązać się z 

krótkotrwałym negatywnym i bezpośrednim oddziaływaniem na ten komponent środowiska. 

Nieuniknionym negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne będzie trwałe zajęcie te-

renów biologicznie czynnych pod realizację zaplanowanych zadań infrastrukturalnych. Wiel-

kość zapotrzebowania będzie wynikała jednak z rodzaju inwestycji i zastosowanej technolo-

gii. Na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie jest możliwe oszacowanie wielkości zuży-

tych zasobów, jednak mając na względzie lokalnych charakter zaplanowanych inwestycji oraz 

stosowane rozwiązania proekologiczne nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na 

ten komponent środowiska. 

o W zadaniach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej w gminie Waśniów przewiduje się brak 

oddziaływania lub oddziaływanie pozytywne w zadaniach o charakterze nie inwestycyj-

nym (organizacyjnym). Zadania dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do-
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tyczą rozproszonej zabudowy prywatnej i na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie 

zidentyfikowano znaczącego negatywnego wpływu na formy ochrony przyrody, w tym 

na obszary Natura 2000. 

o W zadaniach z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Waśniów przewiduje się brak od-

działywania lub oddziaływanie pozytywne w zadaniach o charakterze nie inwestycyjnym 

(organizacyjnym). Rozbudowa, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK) będzie odbywać się w aktualnym położeniu przedsięwzięcia, dlatego nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na  formy ochrony przyrody, w 

tym na obszary Natura 2000 oraz na integralność i powiązania z innymi obszarami Na-

tura 2000. Pozostałe zadania dotyczą prywatnej, rozproszonej zabudowy i na etapie sporzą-

dzania niniejszej Prognozy nie zidentyfikowano znaczącego negatywnego wpływu na 

formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 2000. 

o W zadaniach z zakresu wykorzystania zasobów przyrodniczych przewiduje się brak oddzia-

ływania lub oddziaływanie pozytywne w zadaniach o charakterze nie inwestycyjnym (or-

ganizacyjnym). Zadania związane z budową infrastruktury turystycznej nie będą znacząco 

negatywnie wpływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

Realizacja dokumentu nie będzie oddziaływać na formy ochrony przyrody w kontekście obowiązu-

jących w stosunku do nich celów ochrony, zakazów i działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów 

wynikających z Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) wymienionymi w 

Rozdziale 5.9.1 niniejszej Prognozy. W sytuacji występowania siedlisk gatunków chronionych, wskazuje 

się na potrzebę uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia takich siedlisk, które wydaje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 

8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Waśniów do roku 2022 nie przewiduje realizacji zadań, 

które miałyby oddziaływanie transgraniczne. 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, wynikających z 

realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu 

Podczas prowadzenie robót ziemnych i prac budowlanych wskazuje się na właściwe zagospodaro-

wanie mas ziemnych, gromadzenie oddzielnie gruntu oraz warstwy próchniczej (humusu) oraz ponowne 

ich wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzeby w innej lokalizacji (np. w celu rekultywacji 

terenów). 

Przeznaczenie terenów pod inwestycje należy prowadzić w sposób racjonalny, wykorzystując 

w pierwszej kolejności tereny przekształcone, zabudowane. Wskazuje się również na właściwe zachowa-

nie proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowana i powierzchnią biologicznie czynną.  
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Zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska 

glebowego substancjami chemicznymi. Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych 

z użyciem sprzętu mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona 

drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wpro-

wadzeniem do gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na 

etapie eksploatacji.  

Negatywne oddziaływanie powinno być również minimalizowane na etapie prowadzenia eksplo-

atacji inwestycji. Wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków socjalno – bytowych, gospodar-

czych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez zastosowanie systemów 

kanalizacji sanitarnej i systemów kanalizacji deszczowej lub gromadzenie w szczelnych zbiornikach bez-

odpływowych. W zakresie gospodarki odpadami (odpady budowlane, przemysłowe, komunalne) inwe-

stor/właściciel zobligowany jest uregulować sposób gromadzenia i odbioru wytworzonych odpadów. 

Zatem odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospo-

darowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. 

W przypadku realizacji inwestycji, które kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia mogące zaw-

sze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [18] konieczna jest właściwa ocena oddzia-

ływania na powierzchnię ziemi i krajobraz obszaru. Przed każdą inwestycją, nie tylko wymagającą spo-

rządzenia Raportu oddziaływania na środowisko, wskazuje się na potrzebę oceny wpływu inwestycji na 

krajobraz.  

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków zwierząt w obiektach przeznaczonych do re-

montu, adaptacji, termomodernizacji, usuwania pokryć azbestowych itp. należy stwierdzić, czy gatunki 

podlegają ochronie prawnej. W sytuacji występowania siedlisk gatunków chronionych, wskazuje się na 

potrzebę uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia takich siedlisk, które wydaje Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. 

9.2 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

W związku ograniczeniem wpływu ewentualnych nowych inwestycji na wody powierzchniowe 

i podziemne wskazuje się na właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed 

wprowadzeniem do gruntu, w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji. Właściwa gospo-

darka wodno-ściekowa powinna opierać się o system kanalizacyjny zapewniający zbieranie całości gene-

rowanych ścieków i ich oczyszczanie. Stosowanie zbiorników bezodpływowych traktuje się jako rozwią-

zanie tymczasowe np. na etapie realizacji inwestycji lub w sytuacji braku technicznych i ekonomicznych 

możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych. Wskazuje się również na właściwe zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w oparciu o system kanalizacji deszczowej i oczysz-

czanie ścieków przed wprowadzeniem do wód i gruntu.  

9.3 Ochrona różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody 

W zakresie Ochrony różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [4], w tym obszarów Natura 2000 wskazuje się na loka-

lizację w miarę możliwości inwestycji poza obszarami chronionymi.  

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków zwierząt w obiektach przeznaczonych do re-

montu, adaptacji, termomodernizacji, usuwania pokryć azbestowych itp. należy stwierdzić, czy gatunki 
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podlegają ochronie prawnej. W sytuacji występowania siedlisk gatunków chronionych wskazuje się na 

potrzebę uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia takich siedlisk, które wydaje Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Ww. zezwolenie określa termin wykonania prac (poza 

okresem lęgowym), jak również wskazuje warunki przeniesienia gniazd w stosowne miejsce. 

W przypadku stwierdzenia w obiekcie gatunków chronionych ptaków prace należy prowadzić poza okre-

sem lęgowym, a w przypadku nietoperzy poza okresem lęgu i odchowania. Po przeprowadzeniu prac 

należy w miarę możliwości zachować możliwość gniazdowania i schronienia obecnych w obiekcie gatun-

ków zwierząt. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić zwierzętom schronienie zastępcze 

w miejscu bytowania (budki, boksy itp.). 

Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego wyma-

ga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz właściwe zago-

spodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe 

zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji.  

9.4 Ochrona zasobów naturalnych 

Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Istotne 

jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne. Działalność gospo-

darcza winna być prowadzona z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT). Istotnym jest 

prowadzenie technologii innowacyjnych ograniczających w znacznym stopniu wodochłonność 

i materiałochłonność gospodarki.  

9.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i zapobieganie zmianom klimatu 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w ramach realizacji inwestycji wskazuje 

się na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), prowadzenie działalności wewnątrz obiektów 

budowlanych, wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a następnie ich oczyszczanie na 

filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego, prowadzenie przerw 

w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.  

9.6 Ochrona klimatu akustycznego 

W zakresie ograniczenia wpływu na klimat akustyczny wskazuje się na stosowanie najlepszych do-

stępnych technik (BAT), utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń emitujących hałas, 

utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

prowadzenie działalności wyłącznie w porze dziennej, prowadzenie działalności wewnątrz obiektów 

budowlanych.  

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska [2] w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony 

środowiska (na podstawie pomiarów własnych, pomiarów wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-

ska lub podmiotu zobowiązanego do ich przeprowadzenia), że wyniku prowadzonej działalności prze-

kroczone są dopuszczalne poziomy hałasu organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla 

danej instalacji. 
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9.7 Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków 

 W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na terenach 

ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków [8] wskazuje się na potrzebę analizy wpływu inwestycji 

na obszary i obiekty cenne kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej wyżej ustawy konieczne będzie 

uzgodnienie z właściwym organem ochrony konserwatorskiej zakresu i realizacji prac. Jednocześnie 

wskazuje się właściwy dobór technik konserwacyjnych przy prowadzeniu inwestycji (prac remontowo-

budowlanych, adaptacyjnych, rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie. 

9.8 Ochrona zdrowia i warunków życia ludzi i dóbr materialnych 

 W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed hałasem 

i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie na zdrowie i życie ludzi. 

Ponadto zastosowanie najnowszych dostępnych technologii (BAT) przy prowadzeniu inwestycji, stoso-

wanie się do zasad bhp, ogrodzenie obszaru przed wtargnięciem osób trzecich pozwoli na wyeliminowa-

nie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi. Wskazuje się również na właściwe zabezpieczenie każdej inwe-

stycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich.  

10.  Metody analizy skutków realizacji postanowień dokumentu oraz 

częstotliwość jej przeprowadzenia 

System wdrażania Programu Ochrony Środowiska powinien podlegać na regularnej ocenie poprzez 

odpowiednio zaplanowane działania monitorujące. Sprawne monitorowanie Programu Ochrony Środo-

wiska wymaga okresowej wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, w zakresie stop-

nia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań. Celem monitoringu jest zatem zbieranie, analizowa-

nie i udostępnianie danych o środowisku i zachodzących w nim zmian, w sposób zapewniający zwiększe-

nie efektywności zaplanowanej polityki środowiskowej. Monitoring jest narzędziem wspomagającym 

prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efek-

tach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.  

Monitorowanie wdrażania postanowień Programu Ochrony Środowiska polegać będzie głównie na 

działaniach organizacyjno-kontrolnych, do których należą: 

1) ocena stopnia wykonania zadań (ocena efektywności wykonania zadań) 

2) ocena zidentyfikowanych problemów oraz podjętych działań w celu ich rozwiązania lub mi-

nimalizacji 

3) ocena rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wykonaniem 

(ocena przyczynowo-skutkowa) 

 

W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wyznaczono wskaźniki mo-

nitorowania, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Dla każdego z 

wyznaczonych wskaźników określono wartość bazową i docelową, które będą podstawą do opracowania 

Raportów oraz przyszłych aktualizacji POŚ. Przy ustalaniu wskaźników monitorowania wzięto pod uwa-

gę istniejące uwarunkowania środowiskowe, wyznaczone cele i kierunki interwencji oraz dostępność 

danych ilościowych i jakościowych. 

 Ponadto jako główne narzędzie służące analizie skutków realizacji zadań POŚ dla Gminy należy 

wskazać system Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [2] stanowi on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środo-

wiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Monitoring, powi-

nien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, 

zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [2], co najmniej w cyklu dwuletnim. System oce-

ny skutków środowiskowych realizacji POŚ dla Gminy powinien być oparty na odpowiednio dobranych 

wskaźnikach presji, stanu i reakcji. 

 Oprócz monitoringu państwowego jako narzędzie służące monitorowaniu skutków funkcjonowania 

obiektów i urządzeń w środowisku należy wskazać analizę (monitoring) porealizacyjny - instrument ma-

jący na celu praktyczną weryfikację ustaleń/zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach.  

11.  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych  

w dokumencie 

 Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się negatywnego od-

działywania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych. Alternatywą dla 

rozwiązań zawartych w dokumencie może być tzw. wariant zerowy, czyli brak realizacji zaplanowanych 

zadań. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku wyboru tego wariantu, stan środowiska może ulec po-

gorszeniu. 
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[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochronie ga-

tunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409) 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony ga-

tunkowej grzybów (Dz. U. z 2014, poz. 1408) 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony ga-

tunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183) 

[23] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 

odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. 2002r., nr 109 

poz. 962 z późn. zm) 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów ja-

kości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359) 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) 
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