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1. Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania 
Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Smyków na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku (w niniejszym dokumencie zwanym 

POŚ), jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz.U. z 2017 poz. 1405), zwana dalej ustawą OOŚ. 

Zgodnie z zapisami artykułów 46 i 47 ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty następujących dokumentów strategicznych: 

1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategie rozwoju regionalnego; 

2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez 

organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar NATURA 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów 

dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja 

postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Dodatkowo podstawę formalno-prawną opracowania niniejszej Prognozy stanowią: 

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

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

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

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

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywy Rady 

90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26); 

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

udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów  

w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do 
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wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 

25.06.2003, str. 17); 

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

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, ze zm.); 

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

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, ze zm.); 

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz. 

Urz. WE L 103 z 25.4.1979 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519, z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134, z poźn. zm); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987); 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(Dz. U. z 2014 poz. 1789); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2016 poz. 778); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). 

1.2 Cel i zakres prognozy 

Celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, spowodowane wdrożeniem 

zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na 

lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku, jak również sformułowanie zaleceń o charakterze 

przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jej negatywnych oddziaływań. Prognoza powinna 

wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska. 

W Prognozie zawarto informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. Podczas 

jej opracowania starano się zidentyfikować i ocenić oddziaływania na wszelkie komponenty 

środowiska związane z ustaleniami projektu POŚ. Ponadto przeanalizowano zgodność danego 

dokumentu z celami środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

i krajowym. 

 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w ustawie OOŚ. Zgodnie z zapisami art. 51 Ustawy OOŚ, 

prognoza oddziaływania na środowisko:  
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1. Zawiera:  

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

powiązaniach z innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. Określa, analizuje i ocenia:  

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

realizacji projektowanego dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

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

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

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

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu,  

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

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną,  

 ludzi,  

 zwierzęta,  

 rośliny,  

 wodę,  

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  

 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne,  

 zabytki,  

 dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami  

na te elementy; 

3. Przedstawia:  

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

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
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projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru,  

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

obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne  

do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Podczas opracowywania niniejszej prognozy uwzględniono uzgodniony zakres i stopień szczegółowości 

opracowania wynikający z następujących pism:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo z dnia 24 

października 2017 roku o nr. WPN-II.411.8.2017.ML 

1.3 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie OOŚ. Opracowanie 

wykonano na podstawie metod statystycznych i porównawczych, dostosowanych do stanu 

współczesnej wiedzy. Zgodnie z art.52 ustawy OOŚ autorzy kierowali się swoją wiedzą  

i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej. Wszystkie zastosowane metody oceny są 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.  

Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych elementów środowiska w zależności od zagrożeń 

stwarzanych przez oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji. 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące 

rozpatrywanego obszaru. Ponadto analizie poddano środowiskowe uwarunkowania realizacji zadań 

projektu POŚ ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska. 

2. Zakres ocenianego dokumentu 

2.1. Podstawa opracowania i główne cele projektu POŚ dla Gminy Smyków 

Projekt POŚ dla Gminy Smyków jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej  

na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, program doprowadzi 

do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni 

skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia 

wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie, jakim jest POŚ określa politykę 

środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania 
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środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę 

narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie 

zagadnień, będących zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami. 

W projekcie POŚ dla Gminy Smyków wyznaczono kierunki interwencji wynikające z dokumentów 

wyższego szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to: 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 Zagrożenia hałasem; 

 Promieniowanie elektromagnetyczne; 

 Gospodarowanie wodami; 

 Zasoby geologiczne; 

 Gleby; 

 Gospodarka odpadami; 

 Zasoby przyrodnicze; 

 Zagrożenia poważnymi awariami.  

Na ich podstawie wyznaczono cele długoterminowe oraz ich kierunki interwencji, a także strategię ich 

realizacji na poziomie gminnym. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie. 

Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami gminnymi oraz obowiązującym prawem 

lokalnym. 
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3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska na 
terenach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu  
w przypadku braku realizacji 

3.1 Istniejący stan środowiska 

3.1.1 Położenie administracyjne i demografia 
Gmina Smyków to gmina wiejska, zlokalizowana w północnej części powiatu koneckiego  należącego 

do województwa świętokrzyskiego i graniczy z:  

 gm. Końskie (od strony północnej);  

 gm. Stąporków (od wschodu); 

 gm. Radoszyce ( od strony zachodniej); 

 gm. Mniów (od strony południowej, powiat kielecki). 

W skład gminy wchodzi 12 sołectw:  

 Adamów, Cisownik (wieś: Strażnica), Kozów, Królewiec (wsie: Królewiec Poprzeczny, Piaski 

Królewieckie, Zastawie),Matyniów  (wieś: Świnków), Miedzierza (wsie: Pokoradz, Rozgół), 

Przyłogi , Salata (wieś: Muszczarz), Smyków, Stanowiska, Trawniki, Wólka Smolana (wieś: 

Kawęczyn). 

Gmina łącznie zajmuje powierzchnie 62 km2, co stanowi 5,4% w odniesieniu do powierzchni powiatu  

i 0,53% całego województwa. Siedzibą oraz centrum gospodarczym i kulturowym gminy jest wieś 

Smyków, która zajmuje powierzchnię 4,98 km2. Zlokalizowane są tutaj najważniejsze instytucje gminy, 

m.in.: Urząd Gminy, Smyków 91, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny 

Rysunek 1. Gmina Smyków na tle województwa świętokrzyskiego oraz powiatu koneckiego (źródło: www.gminy.pl) 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
SMYKÓW NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 

11 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Smyków zlokalizowany jest w odległości około 29,3 km na północny - 

zachód od Kielc oraz w odległości około 21 km na południe od miasta Końskie.  

Gmina zlokalizowana jest w korzystnym położeniu komunikacyjnym. Najważniejszym szlakiem 

komunikacyjnym jest przebiegająca przez gminę droga krajowa nr 74 relacji Piotrków Tryb. – Kielce – 

Zamość. Gmina, dawniej o charakterze rolniczym, dziś w skutek spadku opłacalności produkcji rolnej 

coraz mniej gospodarstw zajmują się uprawą roli czy hodowlą zwierząt.  

Jak wynika z poniższej tabeli największą powierzchnię zajmuje miejscowość  Wólka Smolana, a z kolei 

najmniejszą Trawniki, jedynie 0,85 ha. 

Tabela 1:  Powierzchnia poszczególnych sołectw w gminie 

Sołectwa Powierzchnia (km2) 

Adamów 3,72 

Cisownik 5,24 

Kozów 2,08 

Królewiec 5,98 

Matyniów 3,16 

Miedzierza 11,53 

Przyłogi 6,95 

Salata 2,19 

Smyków 4,98 

Stanowiska 2,81 

Trawniki 0,85 

Wólka Smolana 12,60 

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego w całej Gminie Smyków pod koniec 2016 roku stan ludności 

wynosił 3 794 osób, w odniesieniu do ogółu mieszkańców to 4,6 % ludności powiatu a  0,3 % 

województwa świętokrzyskiego. W porównaniu do stanu ludności w 2010 roku liczba ta zwiększyła się 

o 33 osoby. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 61 osób/km2, w powiecie 72 osób/km2,  

a ogółem w województwie świętokrzyskim 107 osób/ km2. Końcem 2016 roku kobiet było o 2 % mniej 

niż mężczyzn. Współczynnik feminizacji wynosił 97.  

 

Rysunek 2. Ludność w Gminie Smyków (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3 761 3 763
3 775

3 797
3 813 3 808

3 794

Liczba ludności w Gminie Smyków
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Rysunek 3. Podział ludności w powiecie na płeć (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS) 

Istotną cechą populacji gminy jest tendencja spadku osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu 

do 2010 roku (-1,7%) oraz wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, o 2,4 % od 2012 roku. Takie zjawisko 

świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym w analizowanych 

latach nastąpił nieznaczny spadek. Zróżnicowanie ludności w gminie wynika również z licznych migracji 

mieszkańców. 

Tabela 2. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Smyków [%] (źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych z GUS) 

Liczba ludności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

22,5 22,1 21,6 21,3 20,9 20,9 20,8 

w wieku produkcyjnym 62,5 62,4 62,6 62,6 63,0 62,2 61,7 

w wieku 
poprodukcyjnym 

15,0 15,5 15,8 16,1 16,1 17,0 17,4 

 
 

Tabela 3. Migracje wewnętrzne oraz zagraniczne w Gminie Smyków  (źródło: dane z GUS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

saldo migracji wewnętrznych [osób] 

-11 -4 -1 -2 18 14 -22 

saldo migracji zagranicznych [osób] 

1 1 0 0 -3 0 0 

 

 

 

 

 

 

51%

49% mężczyźni

kobiety
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3.1.2 Geomorfologia i gleby 

Gmina Smyków leży na terenie mezoregionów fizjograficzncyh: 

 Płaskowyżu Suchedniowskiego, który zajmuje niemal cały teren gminy. Płaskowyż wchodzi  

w skład makroregionu Wyżyny Kieleckiej., poprzedzającej Góry Świętokrzyskie. Charakteryzuje 

się masywnymi piaskowcami dolnotriasowymi. 

 Wzgórz Opoczyńskich, zajmujący niewielką część gminy od strony północnej. Wzgórza, należą 

do Wyżyny Przedborskiej, zbudowane są ze skał jurajskich, które tworzą tu dwie antykliny. 

Rozdzielone są kredową synklina.  

 

 
Rysunek 4: Mezoregiony fizjograficzne występujące na terenie Gminy Smyków (źródło: bazagis.pgi.gov.pl) 

 

Podział gruntów w gminie charakteryzuje się przewagą terenów leśnych – 52,2 %. Dużą powierzchnie 

zajmują także obszary użytkowane rolniczo bo aż około 44,7 % całej powierzchni gminy.  
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Rysunek 5. Podział gruntów w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL) 

 

Gmina Smyków leży w Konecko – Łopuszniańskim regionie glebowo – rolniczym, który charakteryzuje 

się zróżnicowaniem morfologii gleb, rzeźby terenu oraz warunków wodnych. Zarówno gmina jak i cały 

region charakteryzują się wysokim udziałem kompleksów żytnich - ponad 60% oraz kompleksów 

pastewnych, przeważnie o niskiej przydatności rolniczej. Wysoki jest także udział użytków zielonych. 

Na obszarze gminy dominującym typem gleb są gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Gleby te 

wytworzyły się przeważnie z piasków gliniastych lub ze zwietrzelin piaskowców triasowych  

o charakterystycznym czerwonym zabarwieniu. Wartość rolnicza tych gleb jest mała ze względu na 

niewielką zasobność w składniki przyswajalne oraz tendencje do przesuszania. Utrzymanie tych gleb  

w dostatecznie wysokim stopniu kultury jest bardzo trudne i wymaga niewspółmiernie wysokich 

nakładów. Główne kompleksy tych gleb występują w środkowej i zachodniej części gminy Smyków.  

Dużą powierzchnię gminy zajmują również gleby pseudobielicowe, które występują na terenach 

płaskich o słabym odpływie wody powierzchniowej. Najliczniej występują we wschodniej i południowej 

części gminy. Charakteryzują się średnią lub słabą przydatnością rolniczą, z możliwością podniesienia 

ich przydatności w wyniku melioryzacji i racjonalnej agrotechniki. 

Mady, czarne ziemie zdegradowane oraz gleby torfowe występują w dolinach rzecznych i zagłębieniach 

bezodpływowych. W południowo-wschodniej części gminy znajdują się gleby murszowe, które 

podlegają ochronie prawnej przed wyłączeniem z użytkowania rolniczego i w większości wymagają 

melioracji. Zróżnicowanie typologiczne gleb, stosunków wodnych, rzeźby terenu i agroklimatu 

spowodowało wytworzenie się wielu różniących się między sobą ekosystemów rolniczych, 

posiadających zróżnicowaną przydatność do uprawy roślin polowych. W związku z tym na obszarze 

gminy występuje 5 kompleksów rolniczej przydatności gleb, spotykanych na glebach nizinnych. 

44,7%

52,2%

2,7% 0,4%

użytki rolne

grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione

grunty zabudowane i
zurbanizowane

nieużytki
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Badania odczynu gleb na terenie województwa świętokrzyskiego wykonano w 33 170 próbkach, 

pochodzących ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego w  latach 2011-2014. 

Największy udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych na podstawie uzyskanych wyników, wykazały 

gleby powiatów: koneckiego (74%), starachowickiego (65%) oraz kieleckiego (64%). 

Uzyskane wyniki badań odczynu gleb mają bezpośredni związek z potrzebami ich wapnowania. Jest to  

niezwykle istotny zabieg agrotechniczny regulujący odczyn gleby oraz przeciwdziałający jej 

zakwaszeniu. Wapnowanie gleb oprócz optymalizacji odczynu, przyczynia się również do: zwiększenia 

wykorzystania nawozów mineralnych, polepszenia struktury i  aktywności biologicznej gleby, 

neutralizacji metali ciężkich, tak że nie są one dostępne dla roślin. Z  danych uzyskanych, na podstawie 

wyników badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w  Kielcach w  latach 

2011-2014 wynika, że 56% gleb z powiatu koneckiego wymaga wapnowania. 

Na terenie powiatu koneckiego zdiagnozowano również problem podwyższonej zawartości niektórych  

metali ciężkich w glebie – miedź, ołów oraz cynk. 

Tabela 4: Zawartość metali ciężkich w glebach powiatu kieleckiego w latach 2013-2014  (źródło: Stan środowiska w 
województwie świętokrzyskim, raport 2015) 

Powiat Pierwiastek Zawartość w [mg/kg] 

minimalna maksymalna średnia 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Konecki Kadm (Cd) 0 0,12 0 0,39 0 0,26 

Chrom (Cr) 0 2,98 0 47,22 0 25,10 

Miedź (Cu) 0 1,98 0 125,42 0 63,70 

Rtęć (Hg) 0 0,01 0 0,04 0 0,02 

Nikiel (Ni) 0 1,49 0 20,12 0 10,80 

Ołów (Pb) 0 6,29 0 72,64 0 39,47 

Cynk (Zn) 0 17,64 0 177,96 0 97,80 

 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest również monitoring chemizmu 

gleb ornych Polski. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb  

w wymiarze czasowym i przestrzennym. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od 

roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów 

pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy 

glebowej kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła na lata 2015-2017. 

Zarówno na terenie Gminy Smyków jak i na obszarze powiatu koneckiego nie znajdują się żadne punkty 

pomiarowe. 
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Uwzględniając wszystkie czynniki degradujące gleby, do których należy zaliczyć przede wszystkim: 

erozję wodną, budownictwo, eksploatację kopalin oraz zanieczyszczenia przemysłowe, należy 

stwierdzić, że w obrębie gminy Smyków nie występuje zjawisko silnej i bardzo silnej erozji gleby. 

Głównymi przyczynami w powiecie, które powodują obniżenie właściwości produkcyjnych gleb są: 

eksploatacja surowców mineralnych, niewłaściwe użytkowanie rolnicze gleb, błędne stosowanie 

środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz emisja zanieczyszczeń pochodzenia 

komunikacyjnego i gospodarki komunalnej. Pod wpływem wymienionych wyżej czynników zachodzi 

pogorszenie właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. 

Problemem w zanieczyszczaniu gleb jest rolnictwo, w którym oprócz stosowania środków ochrony 

roślin, pestycydów czy nawozów sztucznych, ujemnie na chemizm gleb może wpływać wylewanie 

gnojowicy na pola. Odpady powstające przy produkcji mogą być niebezpieczne dla środowiska 

glebowego i wodnego, powodując w wodach gruntowych wzrost zawartości azotanów. 

 

3.1.3 Zasoby naturalne 

Gmina Smyków jest uboga w surowce mineralne. Według bilansu zasobów kopalin w Polsce stan na 

koniec 2016 roku na tym terenie (oraz na terenie sąsiedniej gminy Radoszyce) występuje złoże 

czwartorzędowe, w postaci iłów do ceramiki budowlanej „Kozów”, które jest eksploatowane okresowo 

od 2004 roku. Zasoby geologiczne bilansowe w 2016 roku zajmowały powierzchnię 3 467 tyś. m3,  

a przemysłowe 1 077 tyś. m3. Nad utworami znajdowały się obszary gospodarki rolnej gleb zaliczanych 

do klasy V oraz nieużytki. W granicach złoża wyznaczono teren górniczy o wielkości 163550 m2 i obszar 

górniczy Kozów – Pole I (GIS ID: 4885), o wielkości 122 810 m2. Iły ceramiki budowlanej można 

wykorzystać do wyrobów dachowych, grubościennych, ceramiki czerwonej oraz klinkieru.  
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Rysunek 6. Rozmieszczenie złóż kopalin znajdujących się na terenie gminy Smyków (źródło: bazagis.pgi.gov.pl) 

 

Rysunek 7. Obszary złoża „Kozów” wraz z wyznaczonymi terenami i obszarami górniczymi (źródło: geoportal.pgi.gov.pl) 

 

Na obszarze gminy prowadzono prace rozpoznawcze, w ramach których rozpoznano wstępnie złoże  

piasków wydmowych „Wólka Smolana” o powierzchni ok. 75 ha i zasobach szacunkowych 5,2 mln m3 

piasku przydatnego dla budownictwa. Z kolei w dolinie rzeki Czarnej Taraski zostało udokumentowane  

występowanie torfu o zasobach 160 tyś. m3. Eksploatacja prowadzona jest często w dzikich 
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odkrywkach przez mieszkańców na użytek przydomowych ogródków i kwietników: piaskowce 

(występujące w rejonie Ostrej Górki, Smykowa, Salaty, Stranicy), wiry (w rejonie Miedzierzy i Wólki 

Smolanej), piaski oraz torfy. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego dla województwa świętokrzyskiego wskazano rejon 

Gminy  Smyków nie stanowiący obszarów koncentracji wydobycia kopalin, lecz skala eksploatacji  

i przetwórstwo surowca predysponuje go do uwzględnienia w Planie. Zakłada się utworzenie obszaru 

Zagłębia Ceramicznego na pograniczu gmin Mniów — Smyków — Radoszyce w oparciu o istniejące 

zasoby. W tym celu istotne jest dostosowanie sieci dróg obsługujących kopalnie i zakłady przeróbcze 

do występującego oraz prognozowanego obciążenia ruchem, jak również sukcesywne 

minimalizowanie uciążliwości środowiskowych.  

W gminie Smyków występują złoża kopalin, których wydobywanie powoduje zmiany w środowisku 

przyrodniczym: w krajobrazie (który na terenie prawie całego gminy jest obszarem prawnie 

chronionym, jako „Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu”), środowisku glebowym 

oraz w stosunkach wodnych. Podmioty posiadające koncesję na eksploatację złoża kopalin są 

zobowiązane do ochrony złoża, wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także powierzchni ziemi. 

Po zakończonej eksploatacji zobowiązane są także do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych w celu 

przywrócenia do właściwego stanu elementów przyrodniczych.  

3.1.4 Stosunki wodne 

Analizowany obszar znajduje się w dorzeczu rzeki Pilicy. Gmina Smyków w większości położona jest  

w zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka wraz z bezimiennymi dopływami jest lewobrzeżnym dopływem 

rzeki Czarnej Malenieckiej (prawobrzeżny dopływ Pilicy), która przepływa wzdłuż północnej granicy 

gminy. Rzeka Czarna Taraska posiada charakter rzeki nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej części 

gminy Smyków tworzy rozległe obszary podmokłe, bagienne i torfowiskowe. W południowozachodniej 

części gminy przepływa rzeka Kozówka, prawobrzeżny dopływ Plebanki (będącej również 

lewobrzeżnym dopływem rzeki Czarnej Malenieckiej). 

Ponadto na terenie gminy występują rowy melioracyjne, a na terenie lasów państwowych (w północnej 

części gminy) występują tereny podmokłe. 

Na omawianym obszarze brak jest większych zbiorników wodnych i stawów pochodzenia naturalnego  

i sztucznego. Najbliższym zbiornikiem jest zalew Sielpia znajdujące się przy północno-zachodniej 

granicy Gminy Smyków, na terenie Gminy Końskie. 

Zasilanie cieków na terenie podległym analizie ma charakter gruntowo-śnieżno-deszczowy. Spływ wód  

odbywa się w kierunku północno-zachodnim, zgodnie z biegiem naturalnego cieku Czarna. 
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Reasumując warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne na analizowanym terenie gminy Smyków,  

są korzystne - wody gruntowe występują poniżej 1,5 m p.p.t, za wyjątkiem terenów den rzecznych 

(rzeka Czarna, Czarna Taraska) gdzie wody gruntowe występują od 0 do 1,5 m p.p.t. 

Wg Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) na terenie 

Gminy Smyków nie występują obszary zagrożenia powodziowego. 

Zarówno rzeka Czarna Taraska jak i Kozówka nie były badane podczas Oceny stanu jednolitych części 

wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2010-2015 (GIOŚ), lecz rzeka przyjmująca ich wody -  

Czarna Maleniecka na odcinku od Zbiornika Sielpia do Plebanki, posiada dobry stan/potencjał 

ekologiczny, a stan chemiczny poniżej stanu dobrego (przekroczone stężenia średnioroczne). 

Obszar gminy znajduje się na terenie występowania 4 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych  

(w tym Rzecznych JCWP oraz odpowiadających im Zlewni JCWP): 

 JCWP RW20009254451 Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia o długości 

11,26 km, zlewnia o pow. 42,46 km2; 

 JCWP RW20006254469 Plebanka o długości 33,68 km, zlewnia o pow. 101,71 km2; 

 JCWP RW20006254449 Czarna Taraska o długości 36,02 km, zlewnia o pow. 112,04 km2; 

 JCWP RW20005216292 Wierna Rzeka od Źródeł do Kalisza o długości 88,14 km, zlewnia o pow. 

223,85 km2. 

Poniższa tabela prezentuje ocenę Jednolitych Części Wód Powierzchniowych będących w obrębie 

Gminy Smyków na podstawie badań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Tabela 5. Ocena stanu JCWP na terenie Gminy Smyków. 

Wyszczególnienie RW20009254451 RW20006254469 RW20006254449 RW20005216292 

Nazwa JCWP 

Czarna Maleniecka 
od Krasnej do 

wypływu ze Zb. 
Sielpia 

Plebanka Czarna Taraska 
Wierna Rzeka od 
Źródeł do Kalisza 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

CO NAJMNIEJ 
DOBRY 

CO NAJMNIEJ 
DOBRY 

CO NAJMNIEJ 
DOBRY 

DOBRY I POWYŻEJ 
DOBREGO 

Stan chemiczny DOBRY DOBRY DOBRY DOBRY 

Stan JCWP DOBRY DOBRY DOBRY DOBRY 

Cel dla 
stanu/potencjału 

ekologicznego 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry potencjał 
ekologiczny 

Cel dla stanu 
chemicznego 

dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
chemiczny 

Rodzaj 
użytkowania JCWP 

naturalna rolno-leśna rolno-leśna rolna 
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Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

niezagrożona niezagrożona niezagrożona niezagrożona 

Termin osiągnięcia 
celów 

środowiskowych 
2015 2015 2015 2015 

Czy JCW 
wyznaczono do 
poboru wody 

przeznaczonej do 
spożycia przez 

ludzi 

NIE NIE NIE NIE 

Czy JCW 
przeznaczono do 

celów 
rekreacyjnych 

TAK NIE NIE NIE 

Źródło: KZGW 

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren Gminy Smyków usytuowany jest korzystnie. Obszar 

gminy leży w źródłowych odcinkach potoków, dlatego brak jest zagrożenia powodziowego związanego 

z falą wezbraniową. Jedynym zagrożeniem mogą być nawalne deszcze powodujące lokalne 

podtopienia. Na poniższym rysunku przedstawiono obszary na terenie Gminy Smyków,  

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym Q 0,2% – raz na 500 lat. 

 

Rysunek 8. Zagrożenie powodziom na terenie gminy Smyków (źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/) 
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W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru, można wyróżnić piętra wodonośne: 

czwartorzędowe, jurajskie, triasowe. 

Poziom czwartorzędowy występuje na całym analizowanym terenie Gminy Smyków. Poziom ten 

związany jest z utworami piaszczystymi dolin rzecznych lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w 

glinach zwałowych. Na obszarach położonych w dolinach rzecznych, wody tego poziomu występują na 

głębokości od 1 do 5 m p.p.t. i charakteryzują się przeważnie zwierciadłem swobodnym. Natomiast na 

obszarach leżących poza obszarami dolinnymi, czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na 

głębokości od 5 do 20 m p.p.t., co związane jest z piaskami wodnolodowcowymi oraz piaszczysto-

kamienisto-gliniastymi osadami deluwialnymi zalegającymi na zboczach wychodni skał starszych. 

Poziom ten często jest ze zwierciadłem naporowym. Zasilanie omawianych wód podziemnych jest 

dogodne i odbywa się bezpośrednio poprzez infiltrację wód opadowych. 

Poziom dolnojurajski występuje na całym opracowywanym obszarze. Piętro dolnojurajskie stanowią 

spękane piaskowce przewarstwione iłami i iłowcami oraz żwiry i zlepieńce. Jest to poziom szczelinowo-

porowy. Średnia miąższość zawodnionych pakietów piaskowcowych wynosi około 20-35 m. 

Współczynnik filtracji poziomu dolnojurajskiego zmienia się od 3,4x10-6 do 7,1x10-5 m/s. Zwierciadło 

ma charakter naporowy lub swobodny. Zasilanie dolnojurajskiego poziomu wodonośnego odbywa się 

bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych bądź pośrednio przez nadkład utworów 

czwartorzędowych. 

Poziom triasowy związany jest z występowaniem osadów piaskowca pstrego przewarstwionego 

mułowcami i iłami oraz wapienia muszlowego (wapienie krystaliczne i margliste). Wody pstrego 

piaskowca to poziom porowo-szczelinowy a wody wapienia muszlowego to poziom wód 

szczelinowych. Zwierciadło ma charakter naporowy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, cały analizowany obszar znajduje się poza 

granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami najwyższej, wysokiej i zwykłej 

ochrony (ONO, OWO, OZO). W bezpośrednim sąsiedztwie (na południe od gminy) występuje Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 414 Zbiornik Zagnańsk. 

Obszar Gminy Smyków znajduje się na terenie występowania następujących Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd): 

 JCWPd nr 85, PLGW200085 o powierzchni 2397 km2; 

 JCWPd nr 101, PLGW2000101 o powierzchni 1625,4 km2. 
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Tabela 6. Ocena stanu JCWPd na terenie Gminy Smyków. 

Wyszczególnienie PLGW200085 PLGW2000101 

Ocena stanu chemicznego dobry dobry 

Ocena stanu ilościowego dobry słaby 

Ocena stanu JCWPd dobry słaby 

Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny dobry stan chemiczny 

Cel dla stanu ilościowgo dobry stan ilościowy 
ochrona stanu ilościowego 

przed dalszym 
pogorszeniem 

Rodzaj użytkowania JCWPd rolniczo-leśny rolniczo-leśny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

niezagrożona zagrożona 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych 2015 2021 

Czy JCW wyznaczono do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

TAK TAK 

Źródło: KZGW 

JCWPd nr 85 podlega antropopresji przejawiającej się powstawaniem lokalnych lejów depresji 

związanych z poborem wód podziemnych oraz z prowadzonym odwodnieniem złoża Chełsty (surowce 

ilaste ceramiki budowlanej) i Paszkowice (gliny ceramiczne) – żadne z wymienionych oddziaływań nie 

dotyczy Gminy Smyków. 

JCWPd nr 101 podlega antropopresji przejawiającej się powstawaniem lejów depresji związanych  

z poborem wód podziemnych, wpływem aglomeracji oraz prowadzonym odwodnieniem górniczym. 

Antropogeniczną przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych są obniżenia zwierciadła 

wody poziomów użytkowych spowodowane odwodnieniem kopalń odkrywkowych surowców skalnych 

oraz eksploatacją wód podziemnych przez ujęcia komunalne, które mogą powodować zagrożenia dla 

ekosystemów zależnych od wód podziemnych.  

Na terenie gminy Smyków znajduje się 6 ujęć wód podziemnych, w tym ujęcie wody Przyłogi i ujęcie 

wody Stanowiska. Ujęcia wody podziemnej objęte są strefą ochrony bezpośredniej. Poniższa mapa 

przedstawia lokalizację ujęć wód podziemnych na terenie gminy. 
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Rysunek 9. Lokalizacja ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Smyków  

(źródło: System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej) 

 

Gospodarka wodno – ściekowa 

Na terenie gminy długość sieci wodociągowej w 2016 roku wyniosła 67 km, a liczba przyłączy  

do sieci wodociągowej –1 122 [szt.]. W 2016 roku w gminie przeciętnie jeden mieszkaniec  

w gospodarstwie domowym zużywał 20,6 m3 wody. Z sieci wodociągowej 92,1% wszystkich 

mieszkańców. 

Przed rokiem 2011 cały teren ten nie był wyposażony w  kanalizację sanitarną. Gospodarka ściekowa  

prowadzona była przy pomocy zbiorników bezodpływowych (szamb), z których okresowo odwożono 

sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Końskich. W 2010 roku rozpoczęto budowę 

kanalizacji sanitarnej w Matyniowie i Miedzierzy. Obecnie Gmina Smyków jest skanalizowana w 27,5%.  

Do W 2016 roku sieć kanalizacyjna wynosiła 24,1 km2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w tych latach 

wzrosła do 440 sztuk, a ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej to 1 049 (w 2011 roku były to 
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568 osób). Na terenie powiatu z roku na rok obserwuje się wzrost ludności korzystającej z oczyszczalni 

ścieków, a co za tym idzie – wzrost ilości odprowadzonych ścieków ogółem.  

W 2016 roku ilość ścieków odprowadzanych wyniosła łącznie 31 tyś. m3, które odprowadzono  

do komunalnej oczyszczalni ścieków w Miedzierzy (powstałej w 2012 roku).  Pozostałe ścieki 

powstające w gminie gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone są na oczyszczalnię 

ścieków w Miedzierzy lub Końskich lub pozostają oczyszczone w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków.  

Tabela 7. Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Smyków w latach 2010-2016 (źródło: Dane GUS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 

0 8,8 8,8 8,8 15,3 15,3 24,1 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

0 176 176 176 259 262 440 

ścieki odprowadzone [dam3] 

0 0 12 14,0 18,0 23,0 31,0 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] 

0 568 570 573 1 043 1 049 - 

 

 

3.1.5 Warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne 

Obszar gminy, według podziału Polski na rejony bioklimatyczne, zalicza się do obszarów cieplejszych,  

o naturalnej predyspozycji dla funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Wyjątek stanowią wierzchowiny 

wzniesień (ponad 350 m n.p.m.), które charakteryzują się w ciągu roku surowszymi warunkami 

bioklimatycznymi. Według podziału klimatycznego R. Gumińskiego, obszar gminy Smyków leży  

w łódzkiej dzielnicy klimatycznej. Obszar gminy zalicza się do tzw. Klimatycznej Krainy Gór 

Świętokrzyskich w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycznego. Charakteryzuje się nieco 

surowszymi warunkami klimatycznymi od klimatu nizin środkowopolskich i lżejszymi od klimatu gór. 

Klimat analizowanego obszaru cechują parametry przejściowe między obszarami nizinnymi oraz 

obszarami wyżynnymi. Dominuje napływ powietrza polarno-morskiego z zachodu, a w mniejszym 

stopniu powietrza polarno-kontynentalnego ze wschodu. Cyrkulacja południkowa ma charakter 

marginalny. Na analizowanym terenie przeważają wiatry zachodnie, południowe  

i południowowschodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi tu od 3,0 do 3,3 m/s. Średnia 

temperatura roku wynosi 7,5°C, z najchłodniejszym miesiącem styczniem -4,0°C i najcieplejszym lipcem 

17,0°C. Okres wegetacyjny roślin trwa przez 222 dni. Roczna suma opadów wynosi średnio 660 mm. 

Najniższe opady przypadają na miesiące zimowe (styczeń i luty), natomiast największe opady 
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odnotowuje się w miesiącu lipcu. Średnia wilgotność względna powietrza wynosi 80%. Pokrywa 

śnieżna zalega średnio przez 106 dni.1 

Ocena stanu powietrza 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017, poz. 

519 z późn. zm.). oceny jakości powietrza są dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Na 

terenie województwa świętokrzyskiego zostały wydzielone 2 strefy zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Strefy te zostały wymienione poniżej: 

 Miasto Kielce 

 strefa świętokrzyska. 

Gmina Smyków zakwalifikowana jest do strefy świętokrzyskiej. 

Klasyfikacji zanieczyszczeń w poszczególnych sferach dokonano na podstawie metodologii 

przedstawionej w poniższej tabeli: 

Tabela 8: Klasyfikacja stref ze względu na poziom zanieczyszczenia powietrza 

Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia 

wg poziomu docelowego 

A 
nie przekraczający poziomu 

docelowego 
C powyżej poziomu docelowego 

wg poziomu celu długoterminowego 

D1 
nie przekraczający poziomu celu 

długoterminowego 

D2 
powyżej poziomu celu 

długoterminowego 
 

Poniższa tabela przedstawia klasy poszczególnych zanieczyszczeń powietrza dla strefy świętokrzyskiej,  

w tym Gminy Smyków. 

Tabela 9: Stan powietrza na terenie Gminy Smyków (źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim  w 
2016 roku) 

SO2 NO2 CO C6H6 O2 PM10 Pb As Cd O3 Ni BaP 

A A A A A, D2 C A A A C A C 

Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi strefa 

świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość stężeń 24-

godzinnych pyłu PM10, przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz przekroczenia 

poziomu docelowego ozonu. Dla stref ze statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, zarząd województwa opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony 

                                                             
1 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków, Smyków 2016 
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powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz 

pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część 

programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań krótkoterminowych. 

Niska emisja 

Gmina Smyków posiada opracowany i przyjęty do wdrażania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Smyków. Podstawą opracowania była inwentaryzacja źródeł emisji na terenie gminy. 

Całościowa obliczona emisja dwutlenku węgla z sektorów uwzględnionych w PGN w obszarze Gminy 

Smyków w przyjętym roku bazowy kształtowała się na poziomie 18 175,3 MgCO2. Największe źródło 

emisji zanieczyszczeń stanowił sektor transportu – 49,16% ogólnej emisji, a następnie sektor 

mieszkalnictwa – 43,10%. W dalszej kolejności znajdował się sektor działalności gospodarczej, 

użyteczności publicznej oraz oświetlenia gminy. 

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości 

życia mieszkańców gminy poprzez realizację działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności 

publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności 

oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. Największe korzyści zdrowotne 

przyniesie ograniczenie tzw. „niskich emisji” z ogrzewania budynków poprzez poprawę efektywności 

energetycznej. 

Emisja liniowa 

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która najbardziej 

odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu kołowego. Na terenie 

Gminy Smyków głównymi źródłami są odcinki drogowe, w tym droga krajowa nr 74. 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym są: 

 tlenek i dwutlenek węgla, 

 węglowodory, 

 tlenki azotu, 

 pyły zawierające metale ciężkie, 

 pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. Duże 

znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej mierze od 

warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)pirenu oraz 

innych związków organicznych. Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, 
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stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój 

transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach oraz aktualny stan 

infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być uciążliwy dla środowiska naturalnego.  

3.1.6 Hałas i pola elektromagnetyczne 

Hałas 

Hałas jest czynnikiem stresogennym. Przy długotrwałej ekspozycji powoduje m. in. choroby układu 

krążenia, choroby psychiczne i zaburzenia snu. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej, zagrodowej, tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się na podstawie 

wskaźników krótkookresowych i długookresowych. Wskaźniki krótkookresowe w odniesieniu do jednej 

doby dla pory dnia LAeq D (od godz. 6.00 do godz. 22:00) i dla pory nocy LAeq N (od godz. 22:00 do 

godz. 6:00) mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Wskaźniki 

długookresowe dla przedziału odniesienia równemu wszystkim dobom w roku dla pory dzienno-

wieczorno-nocnej LDWN i nocnej LN (pora dnia od 6:00 do 18:00, pora wieczoru od 18:00 do 22:00, 

pora nocy od 22:00 do 6:00) stosuje się do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed hałasem np. podczas sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska. 

Stan środowiska, ze względu na jego zagrożenie hałasem, określa się za pomocą tzw. klimatu 

akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim 

przez źródła hałasu takie jak: 

 transport drogowy, kolejowy, lotniczy; 

 przemysł (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe); 

 przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach. 

Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej progu dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszeniu poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej jeśli 

stwierdzono przekroczenia. 

Ogólnie hałas podzielić można na dwie kategorie: hałas komunikacyjny i hałas przemysłowy. 

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Czynniki wpływające na 

poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów ciężarowych  

w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj nawierzchni, 

ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj 

sąsiadującej z trasą zabudowy. Należy zaznaczyć, iż zagrożenie środowiska hałasem drogowym 
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znacznie wzrasta, wraz z wzrostem liczby pojazdów. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych, ma więc charakter liniowy. 

Jednym z głównych źródeł hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Smyków jest droga krajowa nr 

74. W 2015 roku GDDKiA prowadziła pomiar natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiaru dla odcinka drogi krajowej nr 74 przebiegającego przez 

teren Gminy Smyków. 

Tabela 10: Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 74 przebiegającej przez teren Gminy Smyków w 2015 roku 
(źródło: GDDKiA) 
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WIOŚ  w Kielcach corocznie prowadzi pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego. W ostatnich latach 

nie prowadzono monitoringu środowiska w tym zakresie na terenie Gminy Smyków. W 2014 roku 

pomiarów tego parametru dokonano na terenie sąsiedniej Gminy Stąporków w dwóch punktach 

pomiarowych przy ul. Piłsudskiego.  Wyniki zostały wykorzystane do określenia wartości wskaźników 

długookresowych i wykazały, że poziomy hałasu przekraczały dopuszczalne normy dla terenów 

zabudowy jednorodzinnej o 1,4 dB dla wskaźnika LN i 3,9 dB dla wskaźnika LDWN. Wyniki pomiarów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11: Wyniki pomiarów i ocena hałasu drogowego w roku 2014 – Gmina Stąporków (źródło: „Wyniki pomiarów 
hałasu drogowego w województwie świętokrzyskim w 2014 roku) 

Rejon badań Współrzędne 
punktu 

Wskaźnik 
poziomu 
dźwięku 

Wynik 
[dB] 

Norma 
[dB] 

Przekroczenie 
[dB] 

Rodzaj terenu 

Pkt. 1 
ul. Piłsudskiego 

N51o8’12,39” 
E20o34’40,43” 

LDWN 67,9 64 3,9 zabudowa 
jednorodzinna 

Pkt. 2 ul. 
Piłsudskiego 

N51o8’15,48” 
E20o34’14,87” 

LN 60,4 59 1,4 szkoła 

 

W przypadku dróg gminnych do działań sprzyjających obniżeniu hałasu komunikacyjnego należą: 

utrzymanie dobrego stanu dróg, odnawianie nawierzchni drogowych, obiektów mostowych, remonty  
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i modernizacje odcinków dróg. Na drodze wojewódzkiej w miejscach o dużym natężeniu poziomu 

hałasu zaleca się budowanie ekranów akustycznych. 

Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy związany jest z pracą zakładów przemysłowych i usługowych, ma charakter lokalny  

i stanowi uciążliwość jedynie dla obszarów sąsiadujących z danymi przedsiębiorstwami. Na poziom 

hałasu wpływa rodzaj wykorzystywanych maszyn, urządzeń będących wyposażeniem zakładów 

usługowych, a także wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne oraz urządzenia nagłaśniające. 

Na terenie Gminy Smyków miejscowe uciążliwości mogą być stwarzane okresowo przez niewielkie 

obiekty produkcyjne i usługowe zlokalizowane w sąsiedztwie terenów o zabudowie mieszkaniowej. 

Hałas przemysłowy stanowi niewielką część czynników wpływających na klimat akustyczny Gminy 

Smyków. 

Na terenie Gminy Smyków możliwe jest występowanie podwyższonej emisji hałasu komunikacyjnego 

ze względu na obecność szlaku tranzytowego. Hałas przemysłowy nie stanowi zagrożenia dla klimatu 

akustycznego Gminy. 

Pola elektromagnetyczne 

Pola elektromagnetyczne, które występują w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na 

poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie 

na otoczenie zmieniają się w zależności od częstotliwości pola, w związku z tym wyróżnia się 

promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub niejonizujące (promieniowanie 

widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń elektrycznych linii przesyłowych). 

Promieniowanie jonizujące nie stanowi zagrożenia w Gminie, poza niewielkim promieniowaniem 

naturalnym. 

Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne, 

 stacje elektroenergetyczne, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia powszechnego 

użytku, np. kuchenki mikrofalowe, 

 stacje radiolokacji i radionawigacji. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może negatywnie wpływać na życie człowieka i przebieg 

różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu 

nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. 
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Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta:  

u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, 

zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. 

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami 

elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być uwzględnione w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól 

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tym samym poziomie oraz poprzez 

zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone. 

Na terenie Gminy Smyków głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 

jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Mieszkańcy Gminy zaopatrywani są w energię elektryczną 

systemem linii napowietrznych, kablowych średniego i niskiego napięcia oraz przez stacje 

transformatorowe.  

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Smyków są również stacje  

bazowe telefonii komórkowej. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach 

granicznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej 

do anten i charakterystyki promieniowania tych anten. 

W Gminie Smyków stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są na wieży kościoła pw. Matki 

Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy  oraz w Pokoradzu. 

Wśród zanieczyszczeń występujących w środowisku istotne znaczenia mają urządzenia, które emitują 

fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, w postaci radiofal o częstotliwości 0,1– 300 MHz  

i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. 

Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883). 

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Polega on na kontrolowaniu 

135 punktów pomiarowych w trzyletnim cyklu pomiarowym (po 45 punktów w danym roku), dla trzech 

typów terenów dostępnych dla ludności:  

 centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.;  

 pozostałych miast; 
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 terenów wiejskich. 

W 2016 roku na terenie Gminy Smyków przeprowadzono badania monitoringowe natężenia pól 

elektromagnetycznych (PEM). Poniższa mapa przedstawia punkty pomiarowe monitoringu PEM  

w 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

Rysunek 10. Punkty pomiarowe monitoringu PEM w 2016 roku (źródło: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych  
w Województwie Świętokrzyskim w 2016 roku – WIOŚ Kielce) 

 

Na terenie Gminy Smyków punkt pomiarowy znajduje się na placu zabaw obok boiska „Orlik”. Średnia 

arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń PEM wyniosła 0,15V/m. Na terenie gminy 

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych, określonej 

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

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz.U.2003.192.1883), zgodnie z którym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych 

dla ludności, w zakresie częstotliwości PEM od 3 MHz do 300 GHz wynosi 7 V/m (składowa elektryczna).  

Na terenie Gminy Smyków badania monitoringowe natężenia pól elektromagnetycznych (PEM) 

przeprowadzono również w 2010 i 2013 roku. W celu porównania wartości, dane z lat 2010, 2013 oraz 

2016 zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 12. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń PEM [V/m] na terenie Gminy Smyków w 
roku 2010, 2013 oraz 2016 (źródło: WIOŚ Kielce) 

 2010 2013 2016 

Smyków, plac zabaw obok boiska „Orlik”, 

Średnia arytmetyczna zmierzonych 

wartości skutecznych natężeń PEM [V/m] 

0,008 0,10 0,15 

 

Z przedstawionych danych wynika, że wartości natężenia pól elektromagnetycznych na terenie Gminy 

Smyków mają tendencję wzrostową. Ponadto w żadnym z badanych lat nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów PEM dla miejsc dostępnych dla ludzi. 

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mogących mieć ujemny wpływ na środowisko, na 

terenie gminy zaliczyć można m.in.: 

 bazowe stacje telefonii komórkowej instalowane na wysokich budynkach, kominach, 

specjalnych masztach; 

 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach, ośrodkach 

medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej; 

 szereg mniejszych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, mogących oddziaływać  

w skali mikro (np. niesprawne kuchenki mikrofalowe, piece konwektorowe); 

 nadajniki stacji telewizyjnych i radiowych. 

 

3.1.7 Zabytki 

Zasoby materialne lokalnego dziedzictwa kulturowego reprezentowane są przez obiekty i budowle  

o charakterze zabytkowym. Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.  

Dla województwa świętokrzyskiego jest nim Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 

mający swą siedzibę w Kielcach.  

Wedle stanu obecnego na terenie Gminy Smyków znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru 

zabytków: 

Miedzierza  
- cmentarz par., nr rej.: 1147 z 25.06.1992 A.499  
 
Miedzierza - Rozgół  
- cmentarz epidemiczny, nr rej.: 1157 z 27.08.1992 A.500  

 

3.1.8 Rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody 

Priorytetem realizowanych przedsięwzięć, na terenie gminy Smyków, dotyczących ochrony środowiska 

jest przede wszystkim zachowanie najbogatszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, 
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obszarów oraz terenów i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Na terenie gminy Smyków 

znajdują się następujące obszary i obiekty prawnie chronione: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu - Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 Obszary Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Czarnej” 

(PLH260015); 

 Pomnik przyrody - głaz narzutowy. 

Na terenie gminy znajduje się również strefa ochrony ostoi gatunku Iglicy małej (Nehalennia speciosa). 

 

Rysunek 11. Obszary prawnie chronione na terenie gminy Smyków (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 

 

KONECKO – ŁOPUSZNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r.  

i obejmuje w całości obszar o powierzchni 98 287 ha. Funkcjonowanie Konecko-Łopuszniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu reguluje uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3308.). W ramach obszaru szczególną 

ochroną objęto wody podziemne i powierzchniowe. Obszar obejmuje całą gminę Smyków. Jego 

charakterystyczną cechą są rozległe kompleksy leśne o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi 
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drzewostanami z przewagą jodły i sosny oraz z domieszką buka, grabu, świerka i dębu, a także siedliska 

borowe i suche sosnowe bory chrobotkowe, porastające szczyty wydm i luźne piaski. W dolinach rzek 

występują łęgi z jesionami i olszą. Rosną tu m.in. takie gatunki, jak: wawrzynek wilczełyko, wielosił 

błękitny, zawilec wielokwiatowy, pełnik europejski, pomocnik baldaszkowy, gęsiówka szorstowłosista. 

Faunę reprezentuje głównie zwierzyna łowna: dzik, sarna, jeleń, a ptactwo: bocian czarny i łabędź 

niemy. 

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 „DOLINA CZARNEJ” (PLH260015) 

Powołany decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2010)9669) (2011/64/UE). Obszar o powierzchni 5 780,6 ha ochrania naturalne koryto rzeki Czarnej, 

w tym lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, olszyny źródliskowe i łęgi olszowo-jesionowe, a także 

torfowiska, łąki trzęślicowe i rozlewiska wodne. Są one miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt 

i roślin, w tym bobra, wydry i trzepli zielonej. Na obszarze tym stwierdzono także występowanie 10 

gatunków bezkręgowców z czerwonej listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Zlokalizowany  

w północnej części gminy. 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Na terenie gminy zlokalizowana jest  część obszaru korytarza ekologicznego o nazwie GKPdC-4, strefa 

GKPdC-4 o znaczeniu paneuropejskim dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych, przecinany korytarz 

posiada priorytetowe znaczenie dla zachowania funkcjonalnej łączności pomiędzy Doliną Bugu, Dolina 

Wieprza i Doliną Wisły. Korytarz stanowi m.in. jeden z najważniejszych w Polsce szlaków migracji 

sezonowych oraz wędrówek i dyspersji łosia – pomiędzy puszczami północno-wschodniej Polski, Doliną 

Dolnego Bugu i Doliną Wisły. 
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Rysunek 12. Obszar zajmowany przez korytarz ekologiczny (zaznaczony kolorem zielonym) na terenie Gminy Smyków 
(źródło: opracowanie własne) 

 

POMNIK PRZYRODY 

Na terenie gminy znajduje się jeden pomnik przyrody nieożywionej, powołany na mocy Zarządzenia Nr 

23/87 Wojewody Kieleckiego z dn. 2.10.1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Jest to głaz 

narzutowy o wymiarach: długość - 1.00 m, szerokość - 0,70 m, wysokość - 0,25 m, częściowo zagłębiony  

w ziemi. Zbudowany jest z granitu barwy jasnoszarej i żółtawej, drobnoziarnistego. Położenie 

geograficzne pomnika: ok. 100 m na północny-wschód od szosy Kielce-Piotrków Trybunalski i 200 m na 

południe od zabudowań wsi Królewiec. 

LASY 

Łącznie w gminie Smyków lasy zajmują powierzchnię 3 238 ha, czyli aż 52,2% całej gminy. Gospodarkę 

leśną na tym terenie prowadzą Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i Stąporków (wchodzące w skład 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu). Według danych z GUS w 2016 roku w gminie 

łączna powierzchnia lasów wyniosła 3 238 ha. Lasy publiczne będące własnością gminy wynoszą: 16,22 

ha. Lasy prywatne zajmują powierzchnię 889,65 ha. W całej gminie lasy stanowią 52,2 % jego 

powierzchni i pełnią funkcję lasów gospodarczych. Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej, lasy 

położone są w VI Krainie Małopolskiej, dzielnicy Gór Świętokrzyskich. Lasy charakteryzują się 

umiarkowanymi wartościami przyrodniczymi. Tereny leśne występujące w granicach analizowanego 

terenu, zalicza się do korytarza ekologicznego. Dominującym gatunkiem wśród drzew jest przede 
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wszystkim sosna, występują także takie gatunki jak:  brzoza, olsza, świerk oraz dąb. Na terenie gminy 

zinwentaryzowano 8 typów siedliskowych lasu, są to: 

 bory świeże (Bśw) i bory wilgotne (Bw), które zajmują ok. 50% powierzchni leśnych, 

 bory mieszane wilgotne (BMw) i bory mieszane świeże (BWśw), które zajmują ok. 30%  

powierzchni leśnych, 

 lasy mieszane świeże (LMś) i asy mieszane wilgotne (LMw), które zajmują ok. 17%  

powierzchni leśnych, 

 bory bagienne (Bb) i bory mieszane bagienne (BMb), które zajmują ok. 3% powierzchni  

leśnych. 

3.2 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 
 

Celem projektu POŚ dla Gminy Smyków jest przedstawienie kierunków racjonalnych działań 

programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska jako całości, bądź utrzymanie dobrego 

poziomu tam gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. Zawarte  

w dokumencie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-edukacyjne przyczynią się do właściwego, 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Opracowany 

Program jest wypełnieniem obowiązku władz Gminy Smyków w zakresie sporządzania strategicznych 

dokumentów, co pozwala władzom na bieżąco monitorować stan środowiska oraz planować na tej 

podstawie zadania służące ochronie środowiska. Dokument określa politykę środowiskową, a także 

wyznacza cele i kierunki interwencji, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów. Projekt POŚ dla Gminy Smyków przyczyni się do uzyskania 

w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochrony i rozwoju jego walorów. 

Odstąpienie od realizacji zapisów projektowanego dokumentu będzie wiązało się z odstąpieniem od 

obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy 

postrzegania tej problematyki. W przypadku braku wdrażania POŚ, przeprowadzona analiza i ocena 

istniejącego stanu środowiska może sugerować, iż może nastąpić pogorszenie stanu środowiska.  

Brak realizacji zapisów projektu POŚ dla Gminy Smyków może doprowadzić m.in. do:  

 pogorszenia stanu i jakości powietrza atmosferycznego, 

 pogorszenia stanu klimatu akustycznego, 

 pogorszenia jakości i zasobności wód powierzchniowych i podziemnych, 

 pogorszenia stanu gospodarki wodno-ściekowej, 

 pogorszenia jakości i zasobności gleb i powierzchni ziemi, 
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 pogorszenia systemu gospodarowania odpadami, w tym ograniczenia powstawania odpadów, 

 pogorszenia stanu zasobów przyrodniczych, różnorodności biologicznej, obszarów cennych 

przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną, 

 pogorszenia walorów krajobrazowych, 

 pogorszenia jakości życia mieszkańców z uwagi na przekroczenia standardów ochrony 

środowiska. 

Pozytywnym skutkiem środowiskowym w przypadku zaniechania realizacji założeń projektu POŚ dla 

Gminy Smyków będzie wyeliminowanie negatywnego, krótkotrwałego wpływu występującego 

podczas działań typowo inwestycyjnych m.in. przebudowy układu komunikacyjnego, 

termomodernizacji obiektów czy rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej. W przypadku braku 

realizacji powyższych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia nowych powierzchni biologicznie czynnych, 

wzrostu emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza w miejscach dotąd nieprzekształconych 

antropogenicznie. Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych wiąże się z mniejszą ingerencją  

w komponenty środowiska tj.: wody, gleby, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz lokalny. 

Zaniechanie założeń projektu Programu wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem zniszczenia 

siedlisk przyrodniczych oraz naruszenia funkcjonowania korytarzy migracyjnych czy też obszarów 

chronionych. Realizacja zadań ingerujących w stan środowiska wiąże się z niedogodnościami na etapie 

wdrażania, niemniej wiąże się z szeregiem korzyści po zakończeniu inwestycji (poprawa stanu 

powietrza, poprawa efektywności energetycznej, poprawa mobilności miejskiej, szczelny system 

wodno-ściekowy). 

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Zagadnienia i cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym  

ze względu na priorytetowe traktowanie ochrony środowiska zawarte są w wielu konwencjach 

międzynarodowych i podstawowych aktach tworzących Wspólnotę UE. Dokumenty te stanowią ramy 

dla regulacji prawnych (dyrektywy i rozporządzenia w prawie unijnym oraz ustawy i rozporządzenia  

w prawie polskim) oraz stanowią podstawę dla kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej 

perspektywie czasowej, w szeregu tworzonych dokumentów (strategie, polityki, programy).  

Cele polityki ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym zostały określone w wielu dokumentach 

strategicznych, które stanowią ramy dla dokumentów krajowych i regionalnych.  

W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów projektu POŚ dla Gminy Smyków z celami innych 

dokumentów strategicznych na poziomie międzynarodowym, w tym unijnym, krajowym oraz 
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wojewódzkim. Porównanie to pełni rolę oceny spójności celów projektowanego dokumentu z celami 

innych dokumentów strategicznych. 

4.1 Dokumenty międzynarodowe i wspólnotowym 
Międzynarodowa ochrona środowiska – Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21  

Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

ludzkości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, 

narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów 

światowej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek 

oddziałuje na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:  

 ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;  

 zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);  

 ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy 

ozonowej, kwaśnym deszczom);  

 bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;  

 bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi  

i radioaktywnymi;  

 zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;  

 powstrzymanie niszczenia lasów;  

 ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;  

 zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, 

opracowanie strategii ich zachowania);  

 przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;  

 edukacja ekologiczna.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) 

Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska  

i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu 

planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą 

dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które 

potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.  
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Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOS). 

Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami o międzynarodowej randze i charakterze 

przestrzennym, stanowiącymi podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach 

krajowych są konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską, m.in.: Konwencja 

Ramsarska  

o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina (1987r.), Konwencja 

Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 r. wraz 

z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory 

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji 

zubażających warstwę ozonową z 1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990 r.), wiedeńskimi (1992 

r.), Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r. Ramowa Konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz z Protokołem. 

Siódmy Program działań UE w dziedzinie ochrony środowiska (7 EAP) - „Dobrze żyć w granicach naszej 

planety” 

Program będzie realizował cele tematyczne i priorytety inwestycyjne określone w stosownych 

rozporządzeniach UE dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie  

z określonymi zasadami dla Programu wybrano następujące cele tematyczne:  

 CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami,  

 CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,  

 CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Europa 2020  

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między innymi priorytet „Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania 

zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.  
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Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej  

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie  

co do redukcji gazów cieplarnianych.  

4.2 Dokumenty krajowe 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. 

Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy 

średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki  

i środowiska, z drugiej zaś, stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych 

programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto w związku  

z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi  

na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując się 

także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. BEiŚ 

stanowi zatem ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących  

w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska 

przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Strategia BEiŚ służy również 

określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Rysunek 13. Schemat powiązania ze sobą dokumentów strategicznych obowiązujących na szczeblu krajowym (źródło: 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko) 

 

Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości 

życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków 

do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce 

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 

Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi 

skutkami. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  

Cele nadrzędne dokumentu to:  

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu, 

                                                             
2 Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo; dokument utracił 
swoją moc Uchwałą Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P z dnia 15 marca 2017 r. poz. 260). 
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 likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się 

zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków 

publicznych i prywatnych. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014  

Celem KPGO 2014 oraz WPGO jest wprowadzenie w Polsce efektywnego systemu gospodarki 

odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Cele nadrzędne to:  

 przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz 

kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie, 

 zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 

tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 

zgodnego z wymogami ochrony środowiska, 

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

 utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce 

odpadami. 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest dokumentem planistycznym 

opracowywanym w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji celów 

środowiskowych wskazanych w artykule 4 RDW, tj.: 

 osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części 

wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla 

sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód 

podziemnych, 

 niepogarszanie stanu części wód,  

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych,  

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.  

W związku z przekroczeniami substancji priorytetowych wykrywanych w wodach, dla których źródłem 

pochodzenia jest ich emisja do atmosfery, jako jednostkę odpowiedzialną za realizację działania 
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obejmującego weryfikację POŚ dla gmin wskazano te gminy, których obszar pokrywa się 

powierzchniowo z obszarem JCWP, na której zidentyfikowano tego typu przekroczenia.  

4.3 Dokumenty wojewódzkie i lokalne 
Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 

roku 2025 został opracowany w celu realizacji polityki ekologicznej prowadzonej przez państwo,  

a opartej na polityce ekologicznej Unii Europejskiej. 

Cele strategiczne i operacyjne przedstawiono w podziale na obszary interwencji: 

Zasoby przyrodnicze 

Cel strategiczny: Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej województwa. 

Cele operacyjne:  

- Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i geologicznej, 

- Zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazem zarówno na obszarach chronionych, jak  

i użytkowanych gospodarczo, 

- Działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach 

krajobrazowych województwa. 

Zasoby wodne i gospodarka wodna 

Cel strategiczny: Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego 

osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód. 

Cele operacyjne:  

- Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 

- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 

- Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z zasobami wodnymi. 

Powietrze atmosferyczne 

Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. 

Cele operacyjne: 

- Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 MW, 

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, 

- Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz 

konieczności ochrony powietrza, 

- Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, 
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- Zwiększenie roli planowania przestrzennego w ochronie powietrza, 

- Osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

Odnawialne źródła energii 

Cel strategiczny: Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. 

Cele operacyjne:  

- Zwiększenie zastosowania instalacji do produkcji energii z OZE. 

Klimat akustyczny 

Cel strategiczny: Poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim. 

Pola elektromagnetyczne 

Cel strategiczny: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Gospodarka odpadami 

Cel strategiczny: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  

z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa. 

Cele operacyjne: 

- Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych frakcji 

odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

- Wzrost selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych, 

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego oraz osiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku tych odpadów, 

- Koordynacja gospodarki odpadami w województwie i edukacja ekologiczna, 

- Wzrost masy odpadów zagospodarowanych na cele energetyczne. 

Zasoby geologiczne 

Cel strategiczny: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi. 

Cel operacyjny: 

- Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 

środowisko związanej z ich eksploatacją. 

Poważne awarie przemysłowe 

Cel strategiczny: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii. 

Lasy 

Cel strategiczny: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych. 

Cel operacyjny: 

- Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 
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Gleby 

Cel strategiczny: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz 

niekorzystnymi zmianami klimatu. 

Cele operacyjne: 

- Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych gleb, 

- Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 

- Ochrona gleb w kontekście zmian klimatu. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Strategia wyznacza następującą misję: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. 

Celem generalnym jest: wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju  

w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Pod względem niniejszego opracowania istotny jest cel nr 3: Ochrona i racjonalne wykorzystanie 

zasobów przyrody i dóbr kultury. Wśród priorytetów i kierunków działań tego celu znajduje się: 

Priorytet: Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie systemów ekologicznych. 

Kierunki działań: 

- racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniejących zasobów wodnych, 

- modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, rozwój regionalnego 

systemu małej retencji wodnej, 

- rekultywacja terenów zdegradowanych przyrodniczo, 

- powiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie gruntów, 

- ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności realizacja działań związanych  

z ustanowieniem obszarów sieci NATURA 2000, 

- ekologizacja rolnictwa oraz wdrożenie programów rolno-środowiskowych w wyznaczonych 

strefach priorytetowych, 

- rozwój proekologicznej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych i ich otulinach, 

- ochrona zasobów kopalin i dziedzictwa geologicznego, 

- ewidencjonowanie i usuwanie wyrobów azbestowych, 

- monitoring środowiska i budowa systemu informacji środowiskowej, 

- edukacja ekologiczna. 
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Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 

Plan gospodarki odpadami dla województwa określa analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami  

w ramach odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pozostałych. Dokument 

określa również cele w zakresie gospodarki odpadami, kierunki działań w zakresie kształtowania 

systemu gospodarki odpadami oraz harmonogram planowanych czynności. Nadrzędne cele w zakresie 

gospodarki odpadami: 

• Ochrona środowiska, 

• Zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• Zrównoważony rozwój województwa, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa. 

Kierunki działań w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowane dla osiągnięcia 

wytyczonych celów. 

Odpady komunalne 

1. Edukowanie ekologiczne w zakresie należytego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Edukowanie społeczeństwa na temat selektywnego zbierania i odbierania odpadów ulegających bio-

degradacji. 

3. Wdrożenie w każdej gminie systemu selektywnego odbierania odpadów zielonych i stopniowo 

innych bioodpadów. 

4. Rozwijanie selektywnego zbierania odpadów. 

5. Kierowanie odpadów do zagospodarowania do innych instalacji niż składowiska odpadów. 

6. Zintensyfikowanie prac związanych z rozbudową/modernizacją instalacji do zagospodarowania 

odpadów. 

7. Zintensyfikowanie prac związanych z budową/modernizacją punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych (PSZOK) oraz budową w ramach PSZOK centów sieci napraw i ponownego użycia. 

8. Prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy województwa świętokrzyskiego wraz z planem 

działań krótkoterminowych.  

Głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego, 

by osiągnąć właściwe standardy. Równie istotne jest także osiągnięcie krajowego celu redukcji 

narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza. Celem długoterminowym 

Programu jest: 

Poprawa jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych 

standardów, a także krajowego celu redukcji narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki 

ochrony powietrza. 
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Kierunki działań naprawczych: 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu 

 Ograniczenie emisji przemysłowej 

 Planowanie przestrzenne 

 Edukacja ekologiczna. 

 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu 

dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała 

negatywne oddziaływanie akustyczne 

 

Opracowanie Programu ma na celu określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań, których 

zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie nadmiernego poziomu hałasu na obszarach 

dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem strategicznym odnoszącym się do 

ochrony klimatu akustycznego województwa świętokrzyskiego jest osiągnięcie normatywnej wartości 

poziomu hałasu w środowisku, wyrażonej przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom dzienno-

wieczorno-nocny LDWN 2 . 

W Programie wzięto pod uwagę odcinki dróg krajowych przeanalizowanych w mapie akustycznej dla 

dróg krajowych o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok, zlokalizowanych na terenie 

województwa świętokrzyskiego. Przez teren Gminy Smyków przebiega droga krajowa nr 74, która jest 

ujęta w Programie. Odcinek analizowanej drogi nr 74 na terenie Gminy Smyków: DROGA 728-ĆMIŃSK.  

 

Na podstawie danych pozyskanych z mapy akustycznej zidentyfikowano obszary podlegające ochronie 

akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości 

dopuszczalnych dla hałasu drogowego pochodzącego od dróg krajowych. Na terenie Gminy Smyków 

badania wykazały, że obszar przekroczenia obejmuje pierwszą linię zabudowy. Przekroczenia 

maksymalnie przyjmują wartości 5-10 dB. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2020  

Strategia wskazuje cele i kierunki działania adaptacyjnych, dla powiatu Koneckiego do roku 2020. Wizja  

powiatu: „Powiat konecki przyjaznym miejscem do zamieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu”, 

natomiast jego misją jest „Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju powiatu koneckiego w celu 

poprawy poziomu życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjału gospodarczego, 

przyrodniczo-kulturowego oraz turystycznego”.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków 

Studium jest podstawowym dokumentem planistycznym, służącym określeniu polityki przestrzennej 

dla gminy. Przedmiotem dokumentu jest zagospodarowanie przestrzenne obszaru Gminy w jej 

granicach administracyjnych, z kolei celem - określenie polityki przestrzennej gminy. Ustalenia studium 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków 

Plan określa następującą wizję: „Smyków jako gmina przyjazna dla społeczeństwa i przedsiębiorców, 

dzięki zarządzaniu w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowi przykład dla gmin regionu i kraju”. 

W dokumencie wyznaczono następujące cele strategiczne:  

I Redukcja gazów cieplarnianych; 

II Wykorzystanie energii z OZE; 

III Zwiększenie efektywności energetycznej; 

IV Redukcja pozostałych zanieczyszczeń do powietrza. 

5. Określenie, analiza i ocena przewidywanych 
oddziaływań na środowisko 

5.1 Macierz skutków środowiskowych 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne (których realizacja wiąże 

się z prowadzeniem robót budowlanych i/lub prac związanych z zagospodarowaniem terenu) jak  

i nieinwestycyjne (np. edukacyjne, promocyjne) wyznaczone do realizacji w ramach poszczególnych 

celów w POŚ. Określenie zmian stanu środowiska w odniesieniu do zadań inwestycyjnych 

zaplanowanych w POŚ przy braku dokładnych lokalizacji oraz kwestii dotyczących ich skali lub 

technologii, w jakich zostaną wykonane, oddziaływania przedstawiono jako potencjalne. W niektórych 

przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 

negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie 

możliwe będzie określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych  

z realizacja poszczególnych zadań. Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań 

wymienionych w POŚ scharakteryzowano jedynie typowe oddziaływania i ich ewentualne skutki dla 

środowiska związane z realizacją tychże zadań. 

Ocenę i identyfikację oddziaływań na środowisko poszczególnych działań ujętych w POŚ dokonano  

w tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem możliwych 

oddziaływań ocenianych zadań na środowisko naturalne. Realizacja działań określonych w POŚ będzie 

dotyczyć wszystkich komponentów środowiska oraz działań o charakterze monitoringowym  
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i systemowym (np. edukacja ekologiczna). W macierzy oddziaływań środowiskowych dokonano oceny 

wszystkich działań, w dalszej części opracowania przeanalizowano natomiast zadania, które mają 

charakter inwestycyjny i potencjalnie mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko. 

Oddziaływania na środowisko podzielono na trzy grupy i oznaczono następującymi kolorami lub 

symbolami: 

Sposób odziaływania Rodzaj oddziaływania Czas odziaływania 

  pozytywne B bezpośrednie 1 stałe 

  negatywne P pośrednie 2 długoterminowe 

  neutralne W wtórne 3 średnioterminowe 

  negatywne (etap budowy) / 

pozytywne (etap 

eksploatacji) 

S skumulowane 4 krótkoterminowe 

    
5 chwilowe 

 

Poza prognozowanym oddziaływaniem planowanych inwestycji na środowisko należy również określić 

ich wpływ na życie i zdrowie ludzi. W większości przypadków malejąca presja na różne komponenty 

środowiska powoduje, że pośrednio występuje pozytywne oddziaływanie na ludzi. Człowiek  

w znacznym stopniu uzależniony jest od poszczególnych komponentów środowiska. Zanieczyszczenia 

powietrza oraz hałas są bardzo istotne dla zdrowia ludzi, dlatego też należy zwracać szczególną uwagę 

na te elementy. Realizacja ustaleń POŚ przyczyni się głównie do polepszenia warunków życia ludzi. 

Kilka z zadań może mieć krótkotrwały negatywny wpływ (zwykle na etapie budowy/prac 

modernizacyjnych) na wodę, krajobraz, klimat akustyczny oraz bioróżnorodność, lecz w stosunku do 

ogółu, jest to niewielki odsetek i prawdopodobnie zostanie zrekompensowany poprzez realizację 

pozostałych zadań. 

Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych 

działań na poszczególne elementy: Obszary Natura 2000, Różnorodność biologiczna, Ludzie, Zwierzęta, 

Rośliny, Woda, Powietrze, Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Klimat, Zasoby naturalne, Zabytki, Dobra 

materialne.
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Tabela 13. Przewidywane oddziaływania na środowisko i ich ocena (źródło: opracowanie własne) 

Strategiczny program działań 
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Obszar interwencji: POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Cel: Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim 

Kierunek interwencji: Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 MW 

Likwidacja lub wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne (m.in. o wysokich 
normach emisyjnych, paleniska bez rusztu). 

  P2 B3 B2    B3 P2 P2 P2 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów budowlanych   P2 B2 B1    B1 B1 P2 P2 

Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

P1 P1 P2 B1 B1  P2  B2 B2 P1 P1 

Prowadzenie kampanii promujących budownictwo energooszczędne i inwestycje w zakresie 
budownictwa pasywnego. 

  P3 P2 B2    P2 P3 P1 P1 

Kierunek interwencji: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 

Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, utwardzenie dróg i poboczy. B5/P1 B5/P1  P2 B5/B2 B5/B2   P2 B4/B1 P2 P2 

Budowa tras rowerowych. B5/P1 B5/P1  P1 B5/B2 B5/B2   P2 B4/B1 P1 P1 

Kierunek interwencji: Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz konieczności ochrony powietrza 

Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w tym 
gospodarki niskoemisyjnej. 

P2 P2 P3 B2 B2  P1  P3 B1 P2 P2 

Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza.   B2 P2 B3  P2  P2 B2 P2 P2 

Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie szkodliwości ozonu w przyziemnej 
warstwie atmosfery. 

   B1 B2    P2 B2 P2 P2 

Kierunek interwencji: Zwiększenie zastosowania instalacji do produkcji energii z OZE 

Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.   B5/P1 B5/P1 B5/P1 B5/P1 P2   B1 P2 P2 

Promowanie odnawialnych źródeł energii.    B1 B1  P2   B2 P1 P1 

Obszar interwencji: klimat akustyczny 

Cel: Poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim 

Kierunek interwencji: Poprawa klimatu akustycznego w Gminie Smyków 

Realizacja Programów ochrony środowiska przed hałasem B5/P1 B5/P1 B5/B1 B5/B1 B5/B1 B5/B1    B5/B1 B5/B1 B5/B1 

Przebudowa dróg krajowych, powiatowych, gminnych na terenie Gminy Smyków P1 P2 P2 P2 P2 B1    B1 P1 P1 
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Strategiczny program działań 
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Budowa systemów monitorowania hałasu drogowego w zależności od potrzeb.    P2 P2 B1    B1 P1 P1 

Edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji 
emisji hałasu (np. promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu publicznego). 

   P2 P2 B1    B1 P1 P1 

Obszar interwencji: promieniowanie elektromagnetyczne 

Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Kierunek interwencji: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM.   P2       P2 P1 P1 

Obszar interwencji: zasoby wodne i gospodarka wodna 

Cel: Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

Kierunek interwencji: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

B1 P1        B1 P2 P2 

Budowa, przebudowa, remont lub modernizacja sieci wodociągowej. B4/B1 B5/B1        B4/B1 P2 P2 

Remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa ujęć wody i stacji uzdatniana wody. 
B4/B1 B4/B1 

  P3     
B5/B1 P1 P1 

Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i 
zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków 

B4/B1 B4/B1 
       

B5/B1 P1 P1 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. B4/B1 B4/B1 P2       B5/B1 P1 P1 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest 
nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie. 

B4/B1 B4/B1 
       

B5/B1 P1 P1 

Promowanie dobrych nawyków w zakresie gospodarki ściekowej w gospodarstwach domowych i 
rolnych. 

B2 P2 P3    P2  P2 B2 
P1 P1 

Obszar interwencji: gleby 

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 

Kierunek interwencji: Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych gleb 

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb P3 B2 P2      P2 B3 P2 P2 
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Obszar interwencji: gospodarka odpadami 

Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój 

Kierunek interwencji: Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

Osiągnięcie 30% wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 roku, a do roku 2020 – 

50% wagowo. 
P2 P1 P3  P1    P3 B1 P1 P2 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
P2 P1 P3      P3 B1 P1 P2 

Kontynuacja zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu dzikich wysypisk i likwidacją 
istniejących. 

B1 P1 B3  P2     B2 P1 P2 

Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, według harmonogramu 
zawartego w aktualnym planie gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego. 

P2 P1 P3  P1    P3 B1   

Kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych. 

B2 P1 P3      P3 B1 P1 P2 

Kierunek interwencji: Koordynacja gospodarki odpadami w województwie i edukacja ekologiczna 

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

B2 P1 P3      P3 B1 P1 P2 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej Gminy Smyków 

Kierunek interwencji: Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i geologicznej 

Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, elementów przyrody 
nieożywionej oraz krajobrazu na terenie obszaru chronionego krajobrazu. P3 P3 P3 P2     B2 P3 B2 P2 

Eliminacja gatunków inwazyjnych P3 B3 B2 P3 P2     B2 B2 B2 
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Strategiczny program działań 
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Zintensyfikowanie pozyskania środków finansowych na ochronę różnorodności biologicznej i 
krajobrazu. 

P2 P2 B1 B1 B1     B2 P2 P1 

Kierunek interwencji: Działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych gminy 

Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej P1 P2 P2 P1 B1     B1 P2 P2 

Kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej województwa.   B2        B1 B1 

Kierunek interwencji: Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

Uwzględnianie w planach urządzenia lasu działań związanych z przebudową drzewostanów 
monokulturowych lub niezgodnych z siedliskiem, a także mających na celu zwiększanie różnorodności 

biologicznej w lasach. 
 P2 B1  P2  B2   B2 B1 B1 

Obszar interwencji: Poważne awarie przemysłowe 

Cel: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 

Kierunek interwencji: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 

Prowadzenie szkoleń i instruktażu z zakresu sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii. 

P2 P2 P2 P3 B2    P2 B1 P2 P1 
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Spośród wszystkich działań wyznaczonych w POŚ wyodrębniono zadania inwestycyjne, których 

realizacja może się wiązać z ingerencję w środowisko przyrodnicze, przynosząc pozytywne, bądź 

negatywne skutki. Działania inwestycyjne zostały opisane poniżej, a także szczegółowiej  

w podrozdziale 5.2. W związku z długookresowym i ogólnym charakterem dokumentu POŚ na chwilę 

sporządzania dokumentu nie jest znana dokładna lokalizacja działań. Należy jednak zaznaczyć, że 

działania inwestycyjne będą prowadzone wzdłuż zabudowy mieszkaniowej oraz wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych, a więc na terenach przekształconych już antropogenicznie. 

 

W ramach POŚ wyznaczono działanie związane z budową ścieżek rowerowych, ich lokalizacja jest 

przewidziana jednak w ramach już istniejących leśnych ścieżek oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

przewidzianych do przebudowy. Ścieżki te, nie będą przebiegały, a tym samym oddziaływały, na 

miejsca występowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Ocena wpływu na 

środowisko działań zawartych w POŚ ma charakter stosunkowo szeroki i ogólny ze wskazaniem 

przewidywanych, możliwych/potencjalnych oddziaływań, jakie są przewidywalne dla danego typu 

zadań. Dokument ten wykazuje duży poziom ogólności, bez wyznaczania konkretnych projektów  

i działań wraz z lokalizacją, a jedynie wskazując cel i kierunek rozwoju.  
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W ramach montażu OZE planuje się budowę mikroinstalacji (kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne) na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Potencjalne 

rozmieszczenie mikroinstalacji OZE będzie się zatem pokrywało z obecną zabudową mieszkaniową na 

terenie gminy Smyków. Inwestycje te nie będą zlokalizowane na terenach obszaru Natura 2000 ani  

w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) dokonano analizy w kontekście kwalifikacji 

przedsięwzięć ujętych w POŚ wg podziału w powyższych aktach prawnych.  

Zgodnie z ww. rozporządzeniami, ze względu na swój charakter żadne z działań ujętych w POŚ nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Cześć 

wyznaczonych zadań po ustaleniu lokalizacji lub powierzchniowej skali oddziaływania inwestycji może 

spełnić kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zadaniami 

tymi są:  

 uregulowanie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej:  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 68 – rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody 

oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do 

przewodów rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;  
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- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 77 – instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców  

w rozumieniu art. 43 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 79 – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 

mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do 

budynków;  

 zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostępności infrastruktury drogowej:  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 60 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe 

w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, 

służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody;  

 wspieranie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii:  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 5 – elektrownie wodne;  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 6 – instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:  

a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyłączeniem instalacji 

przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub 

monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, 

bilbordów i tablic reklamowych;  

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;  

- w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 52 – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż:  

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.  

 

Powyższa klasyfikacja przedsięwzięć będzie możliwa do potwierdzenia dopiero po ustaleniu dokładnej 

lokalizacji lub powierzchniowej skali oddziaływania przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami w ww. 

rozporządzeniach. Zadania polegające na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz przygotowaniu 
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terenów mogą wyznaczać ramy do realizacji inwestycji, które mogą spełnić kryteria klasyfikacji 

przedsięwzięć (§ 3 ust. 1. pkt 52 i 53) w ww. rozporządzeniach. Powyższa klasyfikacja ma charakter 

orientacyjny. Dokładne zakwalifikowanie projektów będzie możliwe dopiero po ustaleniu rodzaju, 

lokalizacji lub powierzchniowej skali wielkości inwestycji wpisujących się w cele i kierunki interwencji 

wyznaczone w POŚ. 

W ramach planowanych do realizacji działań, większość z nich będzie negatywnie oddziaływała na 

środowisko jedynie na etapie realizacji inwestycji. Dotyczy to m.in. następujących działań: 

 Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, utwardzenie dróg i poboczy; 

 Budowa tras rowerowych; 

 Budowa, przebudowa, remont lub modernizacja sieci wodociągowej; 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych 

i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków; 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci 

kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie. 

 

Działania związane z przebudową dróg będą na etapie realizacji inwestycji negatywnie wpływały na 

wodę, glebę, powietrze, klimat akustyczny oraz ludność. W okresie realizacji przedsięwzięcia można 

spodziewać się uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających do powietrza, 

pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów 

wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek, ładowarek, spycharek). Ponadto podczas 

prac ziemnych może wystąpić zjawisko wzmożonego pylenia. Nie przewiduje się jednak emisji 

ponadnormatywnego hałasu. W stosunku do wód i gleb mogą nastąpić zaburzenie stosunków wodnych 

wskutek osuszenia gruntu, przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni oraz niszczenie 

struktury gleby. 

Pozostałe działania związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków, a także budową, rozbudową i modernizacją urządzeń służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych 

ścieków będą na etapie realizacji negatywnie oddziaływały na wodę, glebę oraz ludność. Negatywne 

oddziaływanie na gleby będzie się głównie wiązało z usuwaniem wierzchnich warstw gleby, 

powstawaniem odpadów budowlanych oraz powstawaniem nieużytecznych w danym miejscu mas 

ziemnych. W związku z wykorzystaniem maszyn i urządzeń  pracujących w trakcie prowadzenia robót 

we wstępnych etapach mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami 

pochodzącymi z maszyn i urządzeń. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe i nie spowodują 
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znaczącego oddziaływania na ludność. Emisja substancji zanieczyszczających w tej fazie będzie miała 

charakter krótkotrwały, przejściowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac 

budowlanych. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 

gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, 

przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego i prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej 

i gospodarki odpadami. Należy również zauważyć, że w ramach działania związanego z budową, 

rozbudową i modernizacją urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych  

i zagospodarowywania osadów ściekowych nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków,  

a jedynie prace modernizacyjne w już istniejącej oczyszczalni. Działanie to będzie miało pozytywny 

wpływ na środowisko na etapie eksploatacji inwestycji, gdyż nowoczesne, zmodernizowane urządzenia 

będą pracowały efektywniej i wydajniej. 

Szczegółowy opis pozytywnego jak i negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na poszczególne 

komponenty środowiska został przedstawiony w poniższym podrozdziale. 

5.2 Analiza i ocena potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku wdrażania 
zapisów dokumentu 
Realizacja zadań POŚ nie będzie oddziaływać negatywnie zarówno na obszarowe (w tym Natura 2000) 

jak również indywidualne formy ochrony przyrody (pomniki przyrody). Prognozuje się, iż zadania  

w projektowanym dokumencie nie wpłyną na pogorszenie się stanu chronionych siedlisk 

przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę cech 

charakterystycznych siedliska. Działania ujęte w projektowanym opracowaniu nie spowodują 

pogorszenia stanu gatunków znajdujących się na tym obszarze oraz pogorszenia szans osiągnięcia oraz 

przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk w przyszłości. 

 

Wpływ działań POŚ dla Gminy Smyków na poszczególne komponenty: 

Wpływ na świat roślin i zwierząt, w tym na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów chronionych 

prawem krajowym, w szczególności biorąc pod uwagę zapewnienie ciągłości istnienia tych gatunków 

wraz z ich siedliskami (w tym na obszary Natura 2000) oraz drożność korytarzy ekologicznych  

Na obszarze gminy występują obszary oraz gatunki roślin i zwierząt cenne przyrodniczo, dlatego należy 

przewidzieć i określić możliwe znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji zapisów 

projektowanego dokumentu. Część działań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ (głównie będą 

to działania inwestycyjne) realizowana będzie na terenach zurbanizowanych, przekształconych już 

antropogenicznie, w związku z czym ich realizacja nie będzie oddziaływała na obszary cenne 

przyrodniczo. Pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze będą miały przede wszystkim 

zadania wprost ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 
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gatunków. Pośrednie oddziaływanie będą miały zadania zawiązane z poprawą jakości powietrza. 

Bezpośrednie pozytywne oddziaływania na świat przyrodniczy będzie miało zadanie związane  

z kontynuowaniem inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej województwa oraz z zachowaniem  

i odtwarzaniem właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, elementów przyrody nieożywionej oraz 

krajobrazu na terenie obszarów chronionego krajobrazu. Działania wspomagające dotyczyć będą 

edukacji ekologicznej w zakresie ochrony gleb, kontynuacji zadań związanych z zapobieganiem 

powstawaniu dzikich wysypisk i likwidacją istniejących oraz wszelkie zadania związane z poprawą 

jakości powietrza. Pozytywne oddziaływanie na przyrodę na terenie gminy będzie miało także zadanie 

związane z uwzględnianiem w planach urządzenia lasu działań związanych z przebudową 

drzewostanów monokulturowych lub niezgodnych z siedliskiem, a także mających na celu zwiększanie 

różnorodności biologicznej w lasach. Ponadto zintensyfikowanie pozyskania środków finansowych na 

ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, powinno również przyczynić się do zachowania 

różnorodności gatunkowej i zapewnienia ciągłości korytarzy migracyjnych gatunków. Pozytywny 

wpływ na jakość siedlisk i organizmów związanych z dolinami rzecznymi i środowiskiem wodnym będą 

miały także działania związane z rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków. 

Pośrednio stan siedlisk powinien ulec poprawie ze względu na zadania związane z gospodarką wodno-

ściekową (np. rozbudowa sieci kanalizacyjnej), poprawą jakości powietrza oraz niektórymi działaniami 

z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Rezultatem tych działań 

powinno być zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie 

korzystnie na warunki bytowania zwierząt i roślin. Poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych oraz 

powiększenie areału powierzchni leśnych, pozytywne oddziaływania dotyczyć będą również klimatu 

oraz adaptacji do zmian klimatycznych.  

Realizacja POŚ nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym o wysokich walorach 

przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione, cenne przyrodniczo. Podczas realizacji 

zadań nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania negatywne w głównej mierze 

mają charakter przejściowy i związane są z realizacją planowanych inwestycji. Przy planowaniu 

poszczególnych inwestycji należy uwzględniać zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych 

form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Potencjalne oddziaływania 

negatywne na przyrodę i różnorodność biologiczną będą wiązały się z realizacją planowanych 

inwestycji, m.in. związanych z modernizacją i rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

podłączeniem nowych odbiorców, produkcją energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii, 

przebudową dróg gminnych, powiatowych i krajowych, budową tras rowerowych, modernizacją, 

przebudową i rozbudową ujęć wody i stacji uzdatniana wody czy budową, rozbudową i modernizacją 
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urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych 

oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków. 

Dla tych zadań nie przeprowadzano postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

W ramach POŚ wyznaczono działanie związane z budową ścieżek rowerowych, ich lokalizacja jest 

przewidziana w ramach istniejących już leśnych ścieżek oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

przewidzianych do przebudowy. Ścieżki te, nie będą przebiegały, a tym samym oddziaływały, na 

miejsca występowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Z założenia wszelkie 

działania modernizacyjne i budowlane będą realizowane na obszarach zabudowanych  

i przekształconych w wyniku działalności człowieka. W odniesieniu do przebudowy dróg 

zidentyfikowano możliwe do wystąpienia potencjalne negatywne  oddziaływania o charakterze 

lokalnym, związane z etapem ich realizacji, jak zaburzenie stosunków wodnych wskutek osuszenia 

gruntu, przekształcenia powierzchni ziemi, zajmowanie powierzchni, niszczenie struktury gleby, 

pogorszenie jakości powietrza (emisja pyłów). 

Natomiast negatywne oddziaływania na środowisko podziemnych sieci przesyłowych związane są 

praktycznie wyłącznie z etapem ich budowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Dotyczy to  

w szczególności zaburzenia stosunków wodnych oraz przekształcenie powierzchni ziemi. 

 

Grupą działań o zidentyfikowanym możliwym negatywnym wpływie na różnorodność biologiczną, 

gatunki roślin, zwierząt oraz korytarze ekologiczne są inwestycje w ramach rozwoju OZE. Należy 

pamiętać, iż na obszarach objętych ochroną prawną przed wykonaniem inwestycji należy uzyskać 

odpowiednie decyzje oraz spełniać warunki związane z ograniczeniami i zakazami panującymi  

w poszczególnych formach ochrony przyrody. Potencjalny negatywny wpływ na obszary chronione,  

w tym obszary Natura 2000 ma budowa farm wiatrowych, jednak na terenie gminy Smyków nie planuje 

się tego typu inwestycji. W związku z przepisami wyznaczonymi w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku  

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych  

przede wszystkim mogą wynikać z obowiązku zachowania wskazanych w ustawie odległości elektrowni 

od budynków mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszkalnych.  

 

Gmina Smyków położona jest na terenach, które nie charakteryzują się znaczącym potencjałem 

wykorzystania energii geotermalnej, stąd gmina na obecną chwilę nie planuje podjąć działań w tym 

zakresie. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku chęci prowadzenia odwiertów wiertniczych 

badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko, poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko kiedy głębokość otworów będzie na głębokości większej niż 1000 

m i będzie wykonywana w strefach ochrony ujęć wody, na obszarach ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych oraz na obszarach objętych formami ochrony przyrody. 

 

Negatywny wpływ na środowisko może mieć działanie związane z budową instalacji do produkcji 

biokomponentów i biopaliw. Na obecnym etapie opracowywania dokumentu nie ma szczegółowych 

informacji o typie jak i lokalizacji takich instalacji, stąd nie można wskazać ich szczegółowego wpływu 

na poszczególne komponenty środowiska. Należy jednak zauważyć, że tak jak większość inwestycji 

również i ta może mieć negatywny wpływ na środowisko na etapie realizacji inwestycji: naruszenie 

powierzchni ziemi, hałas związany z pracami budowlanymi jak i pracą maszyn, ingerencja w krajobraz 

naturalny czy powstawanie odpadów budowalnych. Na etapie eksploatacji inwestycji również będą 

powstawały różnego rodzaju odpady jednak w związku z brakiem szczegółów odnośnie rodzaju 

inwestycji do produkcji biokomponentów i biopaliw nie można scharakteryzować potencjalnych 

odpadów. W związku z tym, że na terenie Gminy Smyków znajdują się obszary Natura 2000, realizacja 

tej inwestycji nie może być położna na obszarach objętych ochroną jak i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Cały teren gminy Smyków położony jest na obszarze Chronionego Krajobrazu, na którym 

obowiązują pewne zakazy. Instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw nie mogą być zatem 

budowane na obszarach, których realizacja inwestycji doprowadzi do: 

- 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 gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

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

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

W celu minimalizacji negatywnych skutków realizacji inwestycji zaleca się: 

- jako wybór miejsca realizacji inwestycji proponuje się obszary przekształcone już antropogenicznie  

o niewielkich walorach przyrodniczo-krajobrazowych (np. obszar oczyszczalni ścieków), 

- magazynowanie surowców i produktów technologii w szczelnych zbiornikach, 
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- eksploatacja urządzeń technologicznych zgodnie z wytycznymi szczegółowymi zawartymi  

w dokumentacjach techniczno-ruchowych tych urządzeń, 

- prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- stosowanie sprawnych i nowoczesnych maszyn budowlanych. 

 

Instalacja pojedynczych paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi zagrożenia 

dla środowiska. Niemniej jednak montaż paneli fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie dla 

ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki i inne gatunki). Dlatego 

też przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania 

chronionych gatunków ptaków. Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym 

ptaków. Okres lęgowy większości ptaków w Polsce przypada w terminie od 1 marca do 15 października. 

Należy jednak zaznaczyć iż dla niektórych gatunków ptaków okres lęgowy przypada w innym okresie 

np. dla wróbli – od lutego/marca do sierpnia, a jerzyków od maja do sierpnia. Ponadto  

w poszczególnych latach okresy lęgowe dla konkretnych gatunków ulegają nieznacznym 

przesunięciom, w zależności od panujących warunków pogodowych. Negatywnego oddziaływania 

można się spodziewać w odniesieniu do dzikich gatunków. Problem będzie dotyczył głównie ptaków  

i owadów a zależny będzie w znacznej mierze od lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych. 

 

Potencjalne negatywne oddziaływanie na gatunki zwierząt może wystąpić w przypadku działań  

z zakresu termomodernizacji i remontów obiektów, wdrażania rozwiązań dla energetyki 

prosumenckiej (np. montaż paneli solarnych na dachach). Podczas realizacji ww. działań może 

dochodzić do płoszenia lub zamurowywania gniazdujących tam ptaków, a także hibernujących tam 

nietoperzy. Przy tego typu pracach szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie miejsc lęgowych 

ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową w obrębie modernizowanych obiektów. W przypadku 

stwierdzenia stanowisk nietoperzy, należy prace prowadzić poza sezonem hibernacji (listopad – 

marzec).  W przypadku gdy budynek planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie 

(w zależności od rodzaju czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Podczas 

remontu budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest dostosowanie 

czasu i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, wynikających z ich biologii 

zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. W takich sytuacjach trzeba przerwać prace 

aż do zakończenia ich okresu lęgowego. Dlatego przy braku pewności, że w miejscu zaplanowanych 
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prac nie ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny być wykonywane od dnia 16 października do 

końca lutego. Istotne jest również zamknięcie otwartych stropodachów ocieplonych materiałem 

sypkim i umieszczenie budek lęgowych. W obrębie budynków, dla których stwierdzono wstępowanie 

jerzyków czy innych gatunków ptaków konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) lęgowych  

o specjalnej konstrukcji.  

Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się w sposób 

umożliwiający ptakom oraz nietoperzom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 

zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie lęgowym, 

jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu gniazd i miejsc 

lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do płoszenia i niepokojenia ptaków 

oraz nietoperzy. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni nie dotyczy 

terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub 

sanitarne. 

Poza realizacją mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne) oraz prowadzeniem 

prac termomodernizacyjnych negatywne oddziaływanie planowanych działań na ptaki będzie miało 

miejsce również podczas przebudowy, rozbudowy dróg oraz budowy tras rowerowych – negatywne 

oddziaływanie będzie widoczne jedynie na etapie realizacji inwestycji i będzie związane  

z generowanym hałasem i płoszeniem zwierząt. Podobne oddziaływanie będzie miało miejsce podczas 

budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest  część obszaru korytarza ekologicznego o nazwie GKPdC-4, strefa 

GKPdC-4 o znaczeniu paneuropejskim dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych, przecinany korytarz 

posiada priorytetowe znaczenie dla zachowania funkcjonalnej łączności pomiędzy Doliną Bugu, Doliną 

Wieprza i Doliną Wisły.  

Biorąc pod uwagę układ oraz charakter istniejących korytarzy ekologicznych na terenie objętym 

Programem należy stwierdzić, iż są one przede wszystkim powiązane z ekosystemami dolin rzecznych 

i ich okolic, a także większych kompleksów leśnych. Projekt dokumentu przewiduje działania w zakresie 

zasobów wodnych i gospodarki wodnej, jednak nie będą to prace związane z powstawaniem nowych 

obiektów retencyjnych ani wprowadzaniem budowli hydrotechnicznych, które potencjalnie mogłyby 

wpłynąć na zachwianie drożności korytarzy ekologicznych. Planuje się działania związane m.in.  

z prowadzeniem ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków, budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń służących do oczyszczania ścieków 

komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków. 

Działania te jak i związane z budową, przebudową i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
SMYKÓW NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 

64 
 

wpłyną negatywnie na istniejące korytarze ekologiczne gdyż nie będą prowadzone bezpośrednio na 

terenach cieków wodnych. Na terenie Gminy Smyków nie planuje się budowy nowych dróg, które 

potencjalnie znacząco mogłyby oddziaływać na drożność korytarzy ekologicznych. Planowana 

przebudowa dróg, utwardzenie dróg i poboczy nie będzie negatywnie wpływało na drożność korytarzy 

ekologicznych z tego względu iż będą to inwestycje prowadzone wzdłuż istniejących już szlaków 

komunikacyjnych.  

Realizacja POŚ nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym o wysokich walorach 

przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione, cenne przyrodniczo. Podczas realizacji 

zadań nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania negatywne w głównej mierze 

mają charakter przejściowy i związane są z realizacją planowanych inwestycji. Przy planowaniu 

poszczególnych inwestycji należy uwzględniać zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych 

form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz aktów prawa miejscowego. 

Wpływ na ochronę zdrowia oraz warunki i jakość życia mieszkańców 

Biorąc pod uwagę, że zadania określone w POŚ są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju  

i uwzględniają  obszary (tj.: dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną oraz zdrowe środowisko 

życia) pozytywne oddziaływania na zdrowie i życie jego mieszkańców są prognozowane we wszystkich 

działaniach. Działania w zakresie głównych komponentów środowiska wpłyną pozytywnie na 

podniesienie standardu życia ludzi. Powietrze, w którym będzie mniej zanieczyszczeń znacznie poprawi 

zdrowie i jakość życia ludności, wpłynie na to m.in.: 

 ograniczenie zużycia konwencjonalnych źródeł energii; 

 zwiększeniem efektywności energetycznej; 

 termomodernizacja. 

Na zdrowie ludzi pozytywnie oddziaływać będą działania w sektorze gospodarki wodno – ściekowej 

oraz w zakresie gospodarki odpadami i likwidacją dzikich wysypisk śmieci. Zadania związane z promocją 

proekologicznych postaw oraz działalność edukacyjna wpłynie na poprawę świadomości ekologicznej 

mieszkańców . 

Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są jedynie  

z realizacją planowanych inwestycji. Może wystąpić emisja zanieczyszczeń pyłowych podczas 

prowadzenia prac infrastrukturalnych wraz z krótkotrwałym hałasem generowanym przez maszyny 

budowlane, który ustanie po zaprzestaniu prac i nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

tereny chronione akustycznie.  

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
SMYKÓW NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 

65 
 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Wyznaczone działania nie będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na jakość powietrza 

atmosferycznego. Planowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a przy 

tym zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać  

na poszczególne komponenty środowiska.  

Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na powietrze atmosferyczne będą miały zadania typowo 

inwestycyjne, tj. termomodernizacja obiektów, promowanie wymiany przestarzałych kotłów  

na niskoemisyjne, montaż mikroinstalacji OZE czy prace związane z poprawą stanu dróg. Wpłynie to na 

redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Nastąpi zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię cieplną, a przy tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze 

źródeł spalania energetycznego. Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają charakter 

przejściowy i związane są z realizacją planowanych inwestycji. Wszelkie planowane prace będą 

pozytywnie wpływać na poprawę jakości powietrza w gminie oraz na dotrzymanie odpowiednich 

poziomów wybranych substancji znajdujących się  w powietrzu , zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

Na terenie gminy możliwa jest budowa mikroinstalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory 

słoneczne). Instalacja pojedynczych paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska. Niemniej jednak montaż baterii fotowoltaicznych może stanowić 

zagrożenie dla ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego 

też przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania 

chronionych gatunków ptaków. Prace montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym 

ptaków. Okres lęgowy większości ptaków w Polsce przypada w terminie od 1 marca do 15 października. 

Należy jednak zaznaczyć iż dla niektórych gatunków ptaków okres lęgowy przypada w innym okresie 

np. dla wróbli – od lutego/marca do sierpnia, a jeżyków od maja do sierpnia. Ponadto w poszczególnych 

latach okresy lęgowe dla konkretnych gatunków ulegają nieznacznym przesunięciom, w zależności od 

panujących warunków pogodowych.  

Negatywnego oddziaływania można się spodziewać w odniesieniu do dzikich gatunków. Problem 

będzie dotyczył głównie ptaków i owadów a zależny będzie w znacznej mierze od lokalizacji inwestycji 

fotowoltaicznych. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na powietrze: 

 pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia, 
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 zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań  

i nowoczesnego sprzętu, 

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów, 

 prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej, 

 stosowanie przepisów BHP, 

 zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, 

 na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza. 

Wpływ na klimat 

Wdrożenie założeń Programu, pozwoli w skali regionalnej na realizację kierunków zawartych  

w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030”, opracowanym ze względu na narastające skutki zmian klimatu (np. liczne 

anomalie pogodowe). Realizacja ustaleń niektórych zaproponowanych działań może mieć wpływ na 

mikroklimat. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać 

pogorszenie warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy  

z wiatrami o sile huraganu).  

Produkcja biomasy będzie podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja rolna ze względu 

na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji. W przypadku energii słonecznej 

można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy pogody słonecznej 

i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin 

energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków roślin, bardziej odpornych na zmienne 

warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym oraz 

wilgotnym środowisku. Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, 

uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie 

dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię 

elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne 

będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej i biomasy. 

Większość działań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ będzie charakteryzowała się 

oddziaływaniami pozytywnymi lub neutralnymi w odniesieniu do zmian klimatu. Pozytywny wpływ na 

klimat będą miały działania z obszaru Ochrony klimatu i jakości powietrza. Czynnikiem kształtującym 

klimat na danym obszarze jest stopień zanieczyszczenia powietrza. Wraz z poprawą stanu powietrza 

poprawie ulega klimat, jeśli inne czynniki nie wpływają zbyt negatywnie i dominująco.  
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Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań związanych ze zmianą 

klimatu: 

 ochrona bioróżnorodności, 

 zrównoważona gospodarka leśna, 

 właściwa gospodarka przestrzenna uwzględniająca skutki zmian klimatu, 

 dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię 

elektryczną, jak i cieplną. 

Wpływ na krajobraz (jego wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe) oraz ochronę ładu 

przestrzennego 

Teren Gminy Smyków jest obszarem typowo rolniczym, jednakże wyróżnia się dużym zróżnicowaniem 

fizyczno-geograficznym. Czynniki te wpływają na swoistość poszczególnych środowisk. Ze względu na 

występujące cenne siedliska oraz walory krajobrazowe, uznawany jest jako jeden z wartościowszych 

terenów województwa świętokrzyskiego pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.  

Działania ujęte w POŚ będą miały w większości neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz. 

Realizowane zadania nie wpłyną w większym stopniu na zmianę krajobrazu. Natomiast będą one 

pozytywnie oddziaływać na ład przestrzenny w gminie. 

Działania o pozytywnym wpływie na krajobraz to głównie zadania związane z ochroną przyrody, lasów 

oraz zachowania naturalnych cech gleb jak również prawidłowego funkcjonowania wód. Wśród 

działań, które wpłyną pozytywnie na krajobraz wyróżnić należy: zachowanie i odtwarzanie właściwego 

stanu siedlisk, cennych gatunków, elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu na terenie 

obszaru chronionego krajobrazu, zintensyfikowanie pozyskania środków finansowych na ochronę 

różnorodności biologicznej i krajobrazu, kontynuacja zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu 

dzikich wysypisk i likwidacją istniejących oraz wszelkie działania edukacyjne i promocyjne. Do poprawy 

estetyki przestrzeni gminy przyczynią się także działania dotyczące m.in. termomodernizacji 

budynków.  

Negatywny wpływ na krajobraz mogą mieć wszystkie nowe inwestycje zlokalizowane na terenach 

dotąd niezagospodarowanych. Szczególnie negatywny wpływ mogą mieć inwestycje drogowe, jednak 

należy mieć na uwadze, że na terenie Gminy Smyków nie planuje się budowy nowych dróg,  

a przebudowa czy modernizacja będzie dotyczyła już istniejących szlaków, stąd zmiany w krajobrazie 

będą się pokrywały z obecnym jego stanem i przeznaczeniem. W ramach montażu odnawialnych źródeł 

energii planuje się montaż mikroinstalacji OZE. Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne na 

dachach budynków nie wpłyną negatywnie na krajobraz. 
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W chwili przygotowania niniejszego opracowania brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań 

inwestycyjnych będą prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje 

zniszczenie lub degradację elementu krajobrazu. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia będą 

przeprowadzane uwzględnieniem odpowiednich zakazów oraz nakazów. Nie przewiduje się, aby 

prowadzone inwestycje wyznaczone w ramach POŚ wpływały znacząco na krajobraz. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć 

związanych z krajobrazem oraz ładem przestrzennym: 

 odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w celu 

uniknięcia niszczenia walorów estetycznych krajobrazu oraz historycznego układu 

przestrzennego, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 stosowanie w miarę możliwości naturalnych materiałów (tj.: drewna, kamienia itp.) oraz 

kolorów. 

Wpływ na środowisko glebowe i kopaliny 

Pozytywne oddziaływanie na środowisko glebowe będzie realizowane poprzez zadania związane  

z edukacją rolników w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, zwiększanie lesistości, ochronę 

walorów przyrodniczych oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Działania powinny pozytywnie 

wpłynąć na klimat. Poprawa jakości gleb przyniesie ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, które 

migrują do gleb. Istotne znaczenie ma również właściwa gospodarka odpadami oraz likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci. Oddziaływania pozytywne wystąpią również w sektorze surowcowym. POŚ ma za 

zadanie zaplanowanie gospodarki energią w taki sposób, aby ograniczyć wykorzystanie zasobów 

naturalnych. Działania termomodernizacyjne przyniosą korzyści zarówno środowiskowe jak  

i ekonomiczne. Pozytywny wpływ na właściwą gospodarkę surowcami ma wymiana przestarzałych 

kotłów grzewczych, które charakteryzują się niższą sprawnością, w związku z czym zużycie paliw jest 

znacznie wyższe. Wszystkie te działania poparte szeregiem kampanii promocyjno-edukacyjnych dla 

mieszkańców wpłyną pozytywnie na gospodarowanie zasobami naturalnymi na terenie gminy.  

Działania negatywne związane z realizacją przedsięwzięć zawartych w Programie wiążą się głównie  

z usuwaniem wierzchnich warstw gleby, powstawaniem odpadów budowlanych oraz powstawaniem 

nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych. 
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Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1887) 

zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny 

zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.  

Działania ujęte w POŚ będą miały w większości neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz 

kulturowy i zabytki. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych) będzie wymagało od 

inwestora uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków postępowania i właściwego 

zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Negatywne oddziaływania na zabytki mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych 

lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie obiektów objętych ochroną kulturową lub historyczną. 

Negatywne oddziaływanie może wiązać się ze zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem 

jego pierwotnego stanu. 

 W chwili przygotowania niniejszego opracowania brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań 

inwestycyjnych będą prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje 

zniszczenie lub degradację danego obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań 

inwestycyjnych będzie dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań 

projektowych, aby środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.  

Reasumując, działania wyznaczone w ramach POŚ przyczynią się do ochrony wartości kulturowych  

i pozytywnego wpływu na zabytki, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć 

związanych z zabytkami: 

 odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w celu 

uniknięcia niszczenia historycznego układu przestrzennego, 

 prowadzenie działań mających na celu ochronę obiektów zabytkowych i utrzymanie ich  

w należytym stanie zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

Powierzchnia ziemi 

Niektóre z działań zaplanowanych w ramach POŚ może w sposób krótkotrwały oddziaływać na 

powierzchnię ziemi. Szczególnie możliwe jest to w przypadku modernizacji i przebudowy infrastruktury 
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drogowej. Również innego rodzaju inwestycje, generujące powstawanie odpadów mogą oddziaływać 

na powierzchnię ziemi. Do głównych czynników negatywnego oddziaływania należą:  

 odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

 duże nawodnienie lub przesuszenie gruntu (zjawisko erozji),  

 roboty budowlane.  

Część z tych czynników można zminimalizować poprzez stosowanie działań ograniczających, a część 

zupełnie wyeliminować poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu edukacji ekologicznej  

i prowadzenie działań naprawczo-prewencyjnych. Istotą jest więc zaplanowanie takich działań 

ochronnych, które ograniczą zjawisko degradacji powierzchni ziemi i przywrócą stan zgodny ze 

standardami w tym zakresie. 

Klimat akustyczny i wibracje 

Podczas realizacji wyznaczonych działań, w czasie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych  

i montażowych, do środowiska będą przenikały hałas nieustalony oraz wibracje od maszyn i urządzeń 

budowlanych. Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania 

zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu.   

Wstępne etapy prac, głównie prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy 

etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. W wstępnych etapach mogą wystąpić 

okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń 

pracujących w trakcie prowadzenia robót czyli: sprzęt (spycharki, koparki) oraz ruch środków 

transportowych dowożących elementy prefabrykowane do budowy przepustów. Pomimo mocy 

akustycznej maszyn budowlanych – koparki ok. 90 [dB], spycharka ok. 90 [dB], samochody ciężarowe 

ca 70 [dB], nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB poza granicą działek, 

na których będą one prowadzone w 10 godzinnym okresie referencyjnym. W związku z powyższym 

wszelkie prowadzone prace nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasu określonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2014 poz.112). W trakcie 

realizacji roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (na wydłużonej zmianie). 

Należy przy tym zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego 

poprzez odpowiednią organizację i technologię prac, zastosowanie sprzętu budowlanego 

minimalizującego uciążliwości hałasowe w strefach ochrony akustycznej. 

Hałas podczas realizacji przedsięwzięcia ma charakter bezpośredniego oddziaływania. Będzie on miał 

charakter krótkookresowy, ustający po zaprzestaniu prac. Oddziaływanie to należy traktować jako 
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negatywne w niewielkim stopniu, występujące tylko na etapie realizacji. Na tereny chronione przed 

hałasem prowadzone prace nie będą znacząco negatywnie oddziaływać. 

 

Wpływ na pole elektromagnetyczne oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Projekt POŚ nie przewiduje inwestycji w postaci obiektów i urządzeń mogących być źródłem 

wystąpienia poważnych awarii. Potencjalnymi inwestycjami, które mogą być źródłem pół 

elektromagnetycznych i mogą mieć wpływ na tereny zabudowy mieszkaniowej są działania związane  

z odnawialnymi źródłami energii. Źródłem pól elektromagnetycznych są turbiny wiatrowe, jednak na 

terenie Gminy Smyków nie planuje się budowy farm wiatrowych. Promieniowanie elektromagnetyczne 

powiązane jest również z instalacjami fotowoltaicznymi. Częścią przydomowych instalacji 

elektrycznych są inwertery, które są źródłem promieniowania, a sieci bezprzewodowe są źródłem 

promieniowania z zakresu mikrofal. Systemy fotowoltaiczne, podobnie jak inne alternatywne systemy 

produkcji energii nie są zalecane osobom, które wykazują wrażliwość na oddziaływania 

elektromagnetyczne. W tej sytuacji pomocne mogą się okazać połączenia związane z Ethernetem, od 

bezprzewodowych liczników prądu po rutery oraz filtry. 

  

Program zawiera wiele rozwiązań, które będą minimalizować skutki wystąpienia poważnej awarii dla 

obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy. W związku z powyższym, wyznaczone zadania 

nie wpłyną negatywnie na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów. 

Działania, mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego przed skutkami poważnych awarii, 

należy planować i realizować zgodnie z wymogami Ustawy Prawo ochrony środowiska.  Natomiast 

ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami 

elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wpływ na gospodarkę odpadami i ograniczenie powstawania odpadów 

Działania wyznaczone w POŚ pozytywnie wpłyną na właściwą gospodarkę odpadami a także ograniczą 

przedostawanie się zanieczyszczeń do wód czy gleb. Śmieci pozostawiane w lasach oraz tworzące się 

dzikie wysypiska są niezwykle niebezpieczne zarówno dla zwierząt, które mogą omyłkowo uznać je za 

pokarm, jak i roślin, na skutek wydzielających się niebezpiecznych substancji. Z uwagi na 

zidentyfikowane problemy istotne znaczenie mają zadania związane z prowadzeniem kampanii 

edukacyjnych dotyczących odpowiedniego sortowania odpadów.  
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Wpływ na środowisko gruntowo – wodne, na jakość wód podziemnych i powierzchniowych, 

gospodarka wodno - ściekowa  oraz ryzyko zagrożenia powodzią 

Planowane działania wpłyną pozytywnie na środowisko. Inwestycje związane będą przede wszystkim  

z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Zapobiegnie to ryzyku skażenia 

wód i gruntów zanieczyszczeniami. Zadania zawarte w POŚ wpłyną na zapobieganie i przeciwdziałanie 

powodziom oraz ograniczenie ich zasięgu i skutków. Działania będą przeprowadzane z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących występujących form ochrony przyrody na terenie gminy, stref ochronnych ujęć 

wodnych, a także Prawa Wodnego. Działania POŚ nie wprowadzają ustaleń mogących przyczynić się 

do zmiany stosunków wodnych, co mogłoby doprowadzić do przeobrażenia środowisk wodnych. 

Realizacja ich nie przyczyni się również do powstania ryzyka niespełnienia celów środowiskowych dla 

Jednolitych Części Wód, w tym rzeki Czarnej Taraski. Całokształt zadań zawartych w POŚ pozytywnie 

wpłynie również na znajdujący się w pobliżu Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 414 Zagnańsk. 

Pozytywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz 

gospodarkę wodno-ściekową będzie miało działanie związane z budową, rozbudową i modernizacją 

urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych. 

Działanie to będzie miało pozytywny wpływ na środowisko na etapie eksploatacji inwestycji gdyż 

nowoczesne, zmodernizowane urządzenia będą pracowały efektywniej i wydajniej. 

W POŚ dla gminy Smyków nie stwierdzono potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem  

i przeciwdziałaniem powodziom oraz ograniczeniu ich zasięgu i skutków. Zgodnie z danymi 

opublikowanymi na stronie internetowej Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe. 

6. Cele ochrony przyrody wynikające z ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz zakazy wynikające 
z ustanowionych form ochrony przyrody 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:  

 utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

 zachowanie różnorodności biologicznej, 

 zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 

 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 

przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

 ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 
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 utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,  

a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody, 

 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie  

i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na terenie Gminy Smyków występuje szereg form ochrony przyrody. Formy te zostały opisane  

w punkcie 3 niniejszego dokumentu wraz z uchwałami, rozporządzeniami i decyzjami w sprawie ich 

utworzenia, ustanowienia lub wyznaczenia. Analiza spójności  celów poszczególnych form ochrony 

przyrody występujących w gminie z celami wyznaczonymi w POŚ zostały przedstawione w poniższej 

tabeli. 

Tabela 14. Wpływ POŚ na formy ochrony przyrody w gminie Smyków (źródło: opracowanie własne) 

Obszar Cel ochrony 
Czy cel jest 

spójny z POŚ 

Czy POŚ wpłynie na 

osiągnięcie celu ? 

Konecko-Łopuszniański 

Obszar Chronionego 

Krajobrazu (K-ŁOChK) 

Ochrona ze względu na wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem 

  

SPECJALNY OBSZAR 

OCHRONY SIEDLISK NATURA 

2000 „DOLINA CZARNEJ” 

(PLH260015) 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory   

Pomniki przyrody 

nieożywionej – głaz 

narzutowy 

Ochrona cennych elementów przyrody ożywionej i 

nieożywionej   

 

Zapisy POŚ stanowią ogólny opis celów i zadań, bez wskazania konkretnej inwestycji oraz jej lokalizacji. 

Z założenia wszelkie działania modernizacyjne i budowlane będą realizowane na obszarach 

zabudowanych i przekształconych w wyniku działalności człowieka. Na obecnym etapie nie przewiduje 

się negatywnego wpływu zapisów dokumentu na środowisko. Niemniej w czasie planowania 

konkretnych inwestycji należy mieć na uwadze poniższe zakazy, gdyż cały teren Gminy Smyków 

położony jest na terenach prawnie chronionych.  

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK) - Wszystkie wyznaczone cele mogą 

mieć potencjalny pozytywny wpływ na obszar gminy, są ze sobą spójne oraz dążą do poprawy stanu 

środowiska, w tym przede wszystkim jakości powietrza oraz zasobów przyrody. Utworzony na mocy 

rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim. Natomiast obowiązuje uchwała  

Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca 

wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3308).  
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Na terenie Obszaru ustala się następujące działania 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, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, 

wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

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

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za  

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 

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 gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 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 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 

Zakazy te nie dotyczą: 

1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu 

na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;  

2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura 

dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
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4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej 

oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia 

minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie. 

 
 

Pomniki przyrody  

Wszystkie wyznaczone cele mogą mieć potencjalny pozytywny wpływ na obszar gminy, są ze sobą 

spójne oraz dążą do poprawy stanu środowiska oraz zachowania cennych obiektów przyrody 

ożywionej i nieożywionej. 

W stosunku do pomników przyrody zakazy wynikają z Ustawy o ochronie przyrody oraz aktu 

ustanawiającego. 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów  

Zakazy określono w art. 51 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 

2134, z poźn. zm).  

6.1 ODDZIAŁYWANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARY NATURA 2000 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Prognoza projektu Programu powinna 

w szczegółowy sposób dokonać analizy zaplanowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie objętym zasięgiem 

opracowanego dokumentu. W obszarach tych wprowadza się ograniczenia realizacji pewnych 

inwestycji wynikających z zagrożeń i presji związanych z poszczególnymi przedmiotami ochrony oraz 

celów ochrony określonych dla każdego obszaru indywidualnie.  

Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania  

na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności mogących: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Najważniejszą zasadą odnoszącą się do obszarów Natura 2000 jest zakaz podejmowania działań 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przyrody na tych obszarach. 
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Dla obszarów Natura 2000, dla których ustanowione zostały Plany Zadań Ochronnych (PZO), wskazano 

zagrożenia zidentyfikowane w tych dokumentach, które mogą potencjalnie wystąpić w przypadku 

realizacji określonych w Programie działań inwestycyjnych.  

 

Dolina Czarnej (kod PLH260015) - Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (poz. 1561) został ustanowiony plan zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015. PZO został następnie zmieniony 

dwoma zarządzeniami zmieniającymi zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015: 

- Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 257), 

- Zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2016 r. (poz. 1291). 

We wskazanym powyżej planie zadań ochronnych (PZO) zidentyfikowane zostały istniejące  

i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarach 

Natura 2000, cele działań ochronnych, działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, wskazania do zmian w istniejących 

planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, niezbędne 

dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie gminy w ramach POŚ realizowane będą na 

terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie, a więc nie spowodują one zmiany 

przeznaczenia terenu: 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów budowlanych, 

 Przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, utwardzenie dróg i poboczy, 

 Budowa tras rowerowych, 

 Budowa, przebudowa, remont lub modernizacja sieci wodociągowej, 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych 

i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków, 

 Remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa ujęć wody i stacji uzdatniana wody. 
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Należy również zauważyć, że obszary Natura 2000 (Dolina Czarnej) na terenie gminy Smyków położone 

są w północnej części gminy, gdzie nie planuje się prowadzenia żadnych działań inwestycyjnych. 

Pozostałe działania ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków mają przede wszystkim 

charakter edukacyjno-promocyjny i wpłyną pozytywnie na obszar Natura 2000 jak i całe środowisko: 

 Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza  

w tym gospodarki niskoemisyjnej, 

 Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie szkodliwości ozonu  

w przyziemnej warstwie atmosfery, 

 Edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i promowanie rozwiązań przyczyniających się do 

redukcji emisji hałasu (np. promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu 

publicznego), 

 Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM, 

 Promowanie dobrych nawyków w zakresie gospodarki ściekowej w gospodarstwach 

domowych i rolnych, 

 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb, 

 Kontynuacja zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu dzikich wysypisk i likwidacją 

istniejących, 

 Kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 

 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

 Edukacja oraz promocja działań w zakresie eliminacji gatunków inwazyjnych, 

 Zintensyfikowanie pozyskania środków finansowych na ochronę różnorodności biologicznej  

i krajobrazu, 

 Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, 

 Kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej województwa, 

 Prowadzenie szkoleń i instruktażu z zakresu sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii. 

Pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze będą miały przede wszystkim zadania wprost 

ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków. 

Pośrednie oddziaływanie będą miały zadania zawiązane z poprawą jakości powietrza. Bezpośrednie 

pozytywne oddziaływania na świat przyrodniczy będzie miało zadanie związane z kontynuowaniem 
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inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej województwa oraz z zachowaniem i odtwarzaniem 

właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu na 

terenie obszarów chronionego krajobrazu. Działania wspomagające dotyczyć będą edukacji 

ekologicznej w zakresie ochrony gleb, kontynuacji zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu 

dzikich wysypisk i likwidacją istniejących oraz wszelkie zadania związane z poprawą jakości powietrza. 

Pozytywne oddziaływanie na przyrodę na terenie gminy będzie miało także zadanie związane  

z uwzględnianiem w planach urządzenia lasu działań związanych z przebudową drzewostanów 

monokulturowych lub niezgodnych z siedliskiem, a także mających na celu zwiększanie różnorodności 

biologicznej w lasach. Ponadto zintensyfikowanie pozyskania środków finansowych na ochronę 

różnorodności biologicznej i krajobrazu, powinno również przyczynić się do zachowania różnorodności 

gatunkowej i zapewnienia ciągłości korytarzy migracyjnych gatunków. Pozytywny wpływ na jakość 

siedlisk i organizmów związanych z dolinami rzecznymi i środowiskiem wodnym będą miały także 

działania związane z rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków. Pośrednio 

stan siedlisk powinien ulec poprawie ze względu na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową 

(np. rozbudowa sieci kanalizacyjnej), poprawą jakości powietrza oraz niektórymi działaniami z zakresu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Rezultatem tych działań powinno być 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie korzystnie na 

warunki bytowania zwierząt i roślin. Poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych oraz powiększenie 

areału powierzchni leśnych, pozytywne oddziaływania dotyczyć będą również klimatu oraz adaptacji 

do zmian klimatycznych.  

Żadne z działań przeznaczonych do realizacji w ramach POŚ nie wpłynie negatywnie na cele działań 

ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej (kod PLH260015). Cele dotyczą głównie poprawy  

i utrzymania stanu siedliska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Planowane do 

realizacji działania na terenie gminy Smyków przyczynią się do osiągnięcia ww. celów.  

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania się prowadzenia na obszarach Natura 2000 

działań, które pogorszą stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszą integralność obszaru Natura 2000. Zgodnie  

z przeprowadzoną analizą wpływu planowanych działań na obszar Natura 2000 stwierdza się, że żadne 

z działań nie naruszy siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Planowane działania nie będą 

zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej, a część z nich wpłynie pozytywnie na 

realizację celów działań ochronnych wyznaczonych dla tego obszaru. 
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6.2 Oddziaływanie planowanych działań na Konecko-Łopuszniański Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
 

Cały teren Gminy Smyków położony jest w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Dla ww. obszaru obowiązują regulacje zgonie z uchwałą Nr XXXV/616/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Konecko-

Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3308). Szczegółowy opis 

zakazów obowiązujących na terenie obszaru został opisany w rozdziale 6. Zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie przyrody, na obszarach chronionego krajobrazu zakazy nie dotyczą inwestycji celu 

publicznego.   

Wśród działań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków znajduje się szereg 

projektów dotyczących realizacji celu publicznego, takich jak: 

- przebudowa dróg gminnych, powiatowych i krajowych, utwardzenie dróg i poboczy; 

- budowa tras rowerowych; 

- budowa, przebudowa, remont lub modernizacja sieci wodociągowej; 

- remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa ujęć wody i stacji uzdatniana wody; 

- budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych 

i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków; 

- budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej; 

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci 

kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie; 

- budowa systemów monitorowania hałasu drogowego w zależności od potrzeb. 
 

Zgodnie z powyższym, działania te nie będą kolidowały z zakazami obowiązującymi na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu. Wszystkie projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury 

drogowej, produkcji energii, ciepła i jego przesyłu oraz gospodarki odpadami powinny mieć na uwadze 

zachowanie walorów przyrodniczych i stosunków wodnych (w szczególności zadrzewień i zbiorników 

wodnych).  

Wśród działań zawartych w Programie Ochrony Środowiska znajduje się również działanie polegające 

na budowie instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Działanie to nie dotyczy realizacji celu 

publicznego zatem jego realizacja nie może kolidować z zakazami obowiązującymi na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu. 

Pozostałe działania ujęte w Programie Ochrony Środowiska mają charakter głównie promocyjno-

edukacyjny. 
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6.3 Oddziaływanie zapisów POŚ na wartości przyrodnicze form ochrony 
przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody 
 

Zapisy POŚ nie wpływają negatywnie na cele ochrony przyrody wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Z uwagi na ogólny charakter dokumentu 

jak i zaplanowanych działań, w ramach jego realizacji nie jest możliwe dokładne odniesienie się do 

lokalizacji tych działań – możliwe jest wskazanie orientacyjnej lokalizacji. Ze względu na to, że 

lokalizacja działań inwestycyjnych będzie miała miejsce na terenach zamieszkałych i przekształconych 

już antropogenicznie, nie przewiduje się oddziaływania tych inwestycji na obszary Natura 2000. 

Wszelkie prace w najbliższym sąsiedztwie obszarów Natura 2000 należy przeprowadzać  

z zachowaniem obowiązujących zakazów oraz nakazów.  

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadza się ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 zgodnie z działem V ustawy 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Działania przedstawione w analizowanym dokumencie nie wskazują dokładnych lokalizacji oraz kwestii 

dotyczących ich skali lub technologii, w jakich zostaną wykonane, oddziaływania przedstawiono jako 

potencjalne. Oddziaływanie wybranych zadań nie wykazuje bezpośredniego negatywnego wpływu na 

cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 (w tym na integralność i spójność sieci Natura 2000).  

Realizacja Programu nie wpłynie negatywnie na ochronę drożności centralnego i lokalnych korytarzy 

ekologicznych (m.in. w rejonach cieków powierzchniowych i lasów).  

Prognozuje się pozytywny wpływ dokumentu na stan środowiska na terenie Gminy Smyków, ze 

względu na  działania podejmowane w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej 

oraz zmierzające do poprawy jakości powietrza, które pozytywnie będą wpływać na stan siedlisk  

i gatunków w obszarach Natura 2000 objętych projektem Programu.  

Zadania zawarte w POŚ nie wpłyną negatywnie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz na gatunki dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

oraz zachowają integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązanie z innymi obszarami. 
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7. Analiza przewidywanych znaczących oddziaływań projektu 
POŚ na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej głównym celem dla JCWP oraz JCWPd jest osiągnięcie  

i utrzymanie dobrego stanu wód (ilościowego oraz chemicznego). Cele te, można osiągnąć za pomocą 

działań zapobiegających lub ograniczających dopływ zanieczyszczeń do wód ze źródeł komunalnych  

i przemysłowych, propagujące rolnictwo ekologiczne, czy zapewniające równowagę pomiędzy 

poborem a retencją wód. W przypadku JCWP, będących w bardzo dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym jest jego utrzymanie. Dla pozostałych naturalnych części wód, 

celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla części wód silnie zmienionych oraz 

sztucznych – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach konieczne jest 

również utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W dokumencie „Plan gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” (przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r., 

DZ. U. poz. 1911) zawarto cele środowiskowe dla JCW na terenie Gminy Smyków. 

W przypadku oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP oraz dla 

JCWPd na terenie Gminy Smyków w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

stwierdza się, że są one niezagrożone w 100%. 

Na osiągnięcie celów dla JCW, istotne znaczenie będzie miała realizacja zadań takich jak:  

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 

W tabeli 16 przedstawiono prognozowane oddziaływanie wyznaczonych działań w ramach POŚ na 

osiągnięcie bądź utrzymanie celów JCW.
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Tabela 15. Ocena oddziaływania wyznaczonych kierunków interwencji POŚ na cele środowiskowe określone dla JCWP (źródło: opracowanie własne) 

Kierunki interwencji Ocena oddziaływania na cele środowiskowe określone dla JCWP Ocena oddziaływania na cele środowiskowe określone dla JCWPd 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 
1 MW 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza przyczyni 
się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i wód. 

Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie prowadzenia prac 
budowlanych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza 
przyczyni się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i 

wód. Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie 
prowadzenia prac budowlanych. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza przyczyni 
się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i wód. 

Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie prowadzenia prac 
budowlanych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza 
przyczyni się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i 

wód. Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie 
prowadzenia prac budowlanych. 

Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie 
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz konieczności 

ochrony powietrza 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza przyczyni 
się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i wód. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza 
przyczyni się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i 

wód. 

Zwiększenie zastosowania instalacji do produkcji energii z 
OZE 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza przyczyni 
się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i wód. 

Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie prowadzenia prac 
budowlanych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: ochrona powietrza 
przyczyni się do zmniejszenia immisji zanieczyszczeń do gleby i 

wód. Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie 
prowadzenia prac budowlanych. 

ZAGROŻENIE HAŁASEM 

Poprawa klimatu akustycznego w Gminie Smyków 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: mniejsza immisja 
zanieczyszczeń do gleby i wód w obszarach zurbanizowanych. 

Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie prowadzenia prac 
budowlanych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: mniejsza immisja 
zanieczyszczeń do gleby i wód w obszarach zurbanizowanych. 

Oddziaływanie negatywne: występujące na etapie prowadzenia 
prac budowlanych. 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: zabezpieczające mieszkańców 
ilościowo i jakościowo w wodę pitną oraz potrzeby gospodarki 

narodowej. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: zabezpieczające 
mieszkańców ilościowo i jakościowo w wodę pitną oraz potrzeby 

gospodarki narodowej. 

GLEBY 

Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych gleb 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: zmniejszenie immisji 
zanieczyszczeń spływających z pól do wód 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: zmniejszenie immisji 
zanieczyszczeń spływających z pól do wód 

 Oddziaływanie pozytywne: ochrona zasobów wodnych Oddziaływanie pozytywne: ochrona zasobów wodnych 

GOSPODARKA ODPADAMI  

Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia wskazanych frakcji odpadów 
Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: uporządkowanie gospodarki 

odpadami przyczyni się do ochrony zasobów wodnych oraz 
Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: uporządkowanie gospodarki 

odpadami przyczyni się do ochrony zasobów wodnych oraz 
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Kierunki interwencji Ocena oddziaływania na cele środowiskowe określone dla JCWP Ocena oddziaływania na cele środowiskowe określone dla JCWPd 

komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania 

zmniejszenia ilości odpadów przedostających się do wód oraz 
substancji niebezpiecznych z nich pochodzących 

zmniejszenia ilości odpadów przedostających się do wód oraz 
substancji niebezpiecznych z nich pochodzących 

Koordynacja gospodarki odpadami w województwie  
i edukacja ekologiczna 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: uporządkowanie gospodarki 
odpadami przyczyni się do ochrony zasobów wodnych oraz 

zmniejszenia ilości odpadów przedostających się do wód oraz 
substancji niebezpiecznych z nich pochodzących 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: uporządkowanie gospodarki 
odpadami przyczyni się do ochrony zasobów wodnych oraz 

zmniejszenia ilości odpadów przedostających się do wód oraz 
substancji niebezpiecznych z nich pochodzących 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk  
i gatunków oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla 

różnorodności biologicznej i geologicznej 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się do 
ochrony zasobów wodnych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się 
do ochrony zasobów wodnych. 

Działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o 

zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych 

gminy 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się do 
ochrony zasobów wodnych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się 
do ochrony zasobów wodnych. 

Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się do 
ochrony zasobów wodnych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się 
do ochrony zasobów wodnych. 

POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w 
przypadku wystąpienia awarii 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się do 
ochrony zasobów wodnych. 

Oddziaływanie pozytywne, pośrednie: działania te przyczynią się 
do ochrony zasobów wodnych. 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń 
ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym 
Brak oddziaływania Brak oddziaływania 
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Na terenie gminy znajdują się ujęcia wody podziemnej objęte strefą ochrony bezpośredniej. Nakazy  

i ograniczenia dotyczące ujęć wodnych i ich stref ochronnych, znajdujących się na terenie gmin zostały 

zawarte w przepisach Prawa Wodnego w art. 52 oraz art. 53 i art. 54 oraz w stosownych zarządzeniach 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zapisy POŚ stanowią ogólny opis celów i zadań, bez wskazania konkretnej inwestycji oraz jej lokalizacji. 

Z założenia wszelkie działania modernizacyjne i budowlane będą realizowane na obszarach 

zabudowanych i przekształconych w wyniku działalności człowieka. Na obecnym etapie na JCWP  

i JCWPd przewiduje się pozytywny wpływ w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów co wykazano  

w powyższej tabeli. Działania pozytywnie wpływające na wody powierzchniowe i podziemne wskazane  

w dokumencie to: prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków, remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa ujęć wody i stacji uzdatniana 

wody, budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych  

i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków, budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest 

nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie, promowanie dobrych nawyków w zakresie gospodarki 

ściekowej w gospodarstwach domowych i rolnych. 

Nie przewiduje się  negatywnych oddziaływań zapisów dokumentu na GZWP oraz na strefy ochronne 

ujęć wód podziemnych. Niemniej w czasie planowania konkretnych inwestycji trzeba mieć na uwadze, 

aby działania te były przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi zaleceniami, nakazami, zakazami oraz 

tak, by nie wpłynęły one negatywnie na dany element środowiska.  

8. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków należy uznać, że środkami zapobiegającymi 

prawdopodobnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze i krajobraz są między 

innymi rozwiązania zaproponowane w projekcie tego dokumentu. Rezultatem realizacji założonych 

celów i działań będą różnego rodzaju oddziaływania na stan środowiska o bardzo zróżnicowanej  

i zmiennej skali natężenia, trwałości i zasięgu przestrzennym, niejednokrotnie niemożliwe  

do obiektywnego zidentyfikowania na tym etapie planowania. Zadania określone w projekcie 

dokumentu w mniejszym bądź większym zakresie wpisują się w listę rozwiązań mających na celu 

zapobieganie zanieczyszczeniu oraz ochronę środowiska obszaru. Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio  
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z przyjętą polityką, opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju, której jednym z podstawowych 

celów jest osiągnięcie tzw. wysokiej efektywności środowiskowej (zachowania możliwe najlepszego 

stanu i jakości środowiska). 

 

Należy również podkreślić, że projekt dokumentu zawiera cele i zadania, które mogą generować istotne 

negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji, jednakże powinny zostać wykonane  

z uwagi na uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych. Podczas realizacji inwestycji mogą również 

wystąpić krótkotrwałe uciążliwości związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej czy 

modernizacji infrastruktury drogowej. Uciążliwości te mogą polegać na tymczasowym zwiększeniu 

emisji pyłów, wzmożonego ruchu komunikacyjnego oraz wzrost emisji hałasu. Ponadto, na etapie prac 

może dojść do naruszenia powierzchni ziemi, co chwilowo może oddziaływać na faunę i florę. W czasie 

prac mogą powstawać odpady, które z kolei oddziaływać mogą na środowisko glebowe.  

W związku z faktem, że projekt POŚ ma charakter ogólny (przedstawia jedynie cele oraz kierunki 

interwencji), przedstawione w niniejszym rozdziale rozwiązania zapobiegające i minimalizujące 

negatywne oddziaływania na środowisko mają również charakter bardzo ogólny. Zaproponowany 

wachlarz działań stanowi kierunek do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących oddziaływania 

na późniejszym etapie planowania przedsięwzięć.  

Przyjmuje się, że podstawowym sposobem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko 

będzie przede wszystkim odpowiednie lokalizowanie poszczególnych inwestycji (zgodnie z przyjętymi 

kierunkami zagospodarowania przestrzennego danego obszaru), przestrzeganie prawa z zakresu 

ochrony środowiska oraz stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających 

emisję zanieczyszczeń i hałasu. Kluczową rolą w zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych oddziaływań 

na środowisko przypisuje się organom uczestniczącym w procedurach administracyjnych, związanych  

z procesem inwestycyjnym, która polega na:  

 przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu na etapie planowania 

konkretnego przedsięwzięcia (np. w ramach oceny oddziaływania na środowisko); 

 wprowadzeniu odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych, 

mających na uwadze zachowanie odpowiedniego stanu środowiska; 

 dostosowaniu terminu przeprowadzania prac remontowych do okresów lęgowych  

i rozrodczych zwierząt, głównie ptaków, płazów, nietoperzy i ryb lub stworzenie siedlisk 

zastępczych; 

 zaplanowaniu prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie 

roślinności, terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniający wykonywanie nowych 
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nasadzeń drzew i krzewów, odtworzeniu zniszczonych terenów zielonych w sąsiedztwie 

inwestycji; 

 dostosowaniu rodzaju i zakresu prac do wymogów ochrony przyrody; 

 uwzględnianiu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

W celu minimalizacji przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko przyjęte powinny 

zostać odpowiednie kierunki rozwiązań technicznych, administracyjnych i technologicznych, aby 

wpływ tych projektów na środowisko był nieodczuwalny i nie powodował dodatkowego pogorszenia 

stanu środowiska.  

Poniżej przedstawiono propozycje zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu na środowisko, 

będącego konsekwencją realizacji działań ujętych w POŚ na poszczególne komponenty środowiska:  

Ochrona powierzchni ziemi i wód:  

 Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu budowy i jego 

zaplecza z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni; 

 Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy przeprowadzać 

rekultywację; 

 W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót powodujących 

zdejmowanie warstw próchniczych gleby, a także zaplanować wykorzystanie nadmiarów 

ziemi pochodzącej z wykopów; 

 W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone 

do składowania substancji podatnych na migrację wodna; 

 Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz innych materiałów; 

 Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie 

doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; 

 Właściwe postępowanie z odpadami; 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,  

a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,  

w wydzielonym miejscu; 

 Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady należy 

przekazywać tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, 

utylizację, zbieranie i transport tych odpadów; 

 Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy wykorzystywać na 

miejscu. 
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Ochrona powietrza:  

 Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego 

sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu  

i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur 

przetargowych; 

 Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 

Krajobraz i różnorodność biologiczna (w tym fauna, flora, obszary chronione, korytarze ekologiczne):  

 Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga (oczywiście 

nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych terenowych 

inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne 

dostosowanie ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie 

spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących się z tym 

komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji; 

 W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź pokrycia 

dachowego budynków należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną  

i chiropterologiczną; 

 Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących 

stosunków wodnych; 

 Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów; 

 Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze inwestycji 

lub w jej pobliżu gniazdują ptaki; 

 W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki zwierząt  

w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na terenach 

mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów. 

Ochrona przed hałasem i drganiami:  

 Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między 

7:00 a 20:00; 

 W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć 

prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące 

się na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia; 
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 Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego 

budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych; 

 Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane  

w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym 

czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone 

na emisję hałasu. 

9. Propozycje działań alternatywnych 
Art. 51 ust. 2 pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych  

w projektowanym dokumencie.  

W przypadku POŚ dla Gminy Smyków, rozwiązaniem alternatywnym jest brak jego realizacji. Wszystkie 

działania zaproponowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu 

poprawę efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego a tym samym poprawę stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców.  

W POŚ przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu środowiska 

na terenie gminy, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia 

mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z celami zawartymi w nadrzędnych 

dokumentach charakterze strategicznym i programowym.  

W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma 

uzasadnienia zarówno z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia. W związku z ogólnym 

charakterem dokumentu, nie można precyzyjnie określić rozwiązań alternatywnych dla wskazanych 

działań, w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. Jako rozwiązanie alternatywne można przyjąć brak realizacji Programu, tzw. wariant „0”. 

Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu 

mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 

10. Potencjalne oddziaływanie transgraniczne 
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie OOŚ, dotyczącego postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 

projektów polityk, strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał 

znaczącego oddziaływania transgranicznego.  
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Położenie Gminy Smyków, sprawia, że nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych. 

Zawarte w Programie zadania będą realizowane na obszarze gminy, a skala przedsięwzięć 

zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny  

i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie 

prognozy stwierdzono, że realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków nie wskazuje 

możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium 

innych państw. 

11. Metody analizy skutków realizacji projektu 
Proces wdrażania rozwiązań przewidzianych w POŚ dla Gminy Smyków wymaga stałego 

monitorowania, a także szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy 

projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. Monitoring efektów realizacji założeń POŚ 

powinien obejmować wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki społeczno-

ekonomiczne. Analiza stanu środowiska w gminie Smyków powinna obejmować: jakości powietrza 

atmosferycznego, wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych i komunikacyjnych  

do atmosfery, jakości wód płynących i podziemnych, jakości wody do picia, a także poziomu hałasu. 

W województwie świętokrzyskim za monitoring jakości środowiska przyrodniczego z zakresu jakości 

powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji oraz pól elektromagnetycznych, 

odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (instytucja ta jest 

odpowiedzialna za monitoring regionalny). Instytucją, która wspomaga monitoring stanu środowiska 

przyrodniczego oraz może wyeliminować niekorzystne oddziaływania na obszarze objętym POŚ jest 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. 

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Starostwo Powiatowe, 

które może reagować na bieżąco na powstałe zagrożenia środowiskowe, dostosowując dokument  

do aktualnych potrzeb. 

Zaleca się, aby przeprowadzana analiza wykonywana była przynajmniej raz w roku, ale nie rzadziej niż 

raz na trzy lata. Analiza realizacji zadań będzie polegać na monitoringu zmian zachodzących  

w jednostkach funkcjonalnych powiatu. Kontrola powinna być w momencie projektowania, realizacji 

oraz efektów końcowych. 
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12. Streszczenie języku niespecjalistycznym 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 

2018-2021 z perspektywą do 2025 roku została sporządzana na podstawie przepisów wynikających  

z 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. 2017 poz. 

1405). Dokumentem wyjściowym do opracowania Prognozy był projekt Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Smyków. Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownie do współczesnej wiedzy, do stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu. 

Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w ww. ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami: Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach. 

Celem wykonania Prognozy była analiza i ocena ewentualnych skutków środowiskowych związanych  

z wdrażaniem Programu oraz określenie jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska,  

a także stwierdzenie, czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie interes 

środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowie i życie ludzi. 

W Prognozie opisano szczegółowo teren Gminy Smyków, z podaniem charakterystyki przyrodniczej, 

demograficznej i gospodarczej. Przedstawiono stan środowiska: zasoby przyrody, wody 

powierzchniowe i podziemne, gleby, stan powietrza atmosferycznego i zasoby geologiczne (złoża 

kopalin). 

Omówiono zawartość POŚ, jej cele i wyznaczone kierunki działań. Stwierdzono, że zapisy zawarte  

w POŚ są zgodne z zapisami innych dokumentów wyższego szczebla, ustalonych na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki gospodarcze i społeczne  

w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie POŚ. W dalszym etapie dokonano analizy 

przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją zadań rozwojowych. Omówiono 

wpływ tych zadań na następujące elementy środowiska: wodę, glebę, krajobraz, lokalny klimat, 

powietrze, zasoby naturalne, zabytki oraz bioróżnorodność i obszary chronione. Analizie poddano 

także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Stwierdzono, że duża część zadań wyznaczonych 

w POŚ ma charakter bezinwestycyjny – organizacyjny, koncepcyjny, planistyczny, kontrolny lub 

doradczy.  
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Przeprowadzona analiza wpływu działań inwestycyjnych na środowisko wykazała, że nie będą one 

oddziaływać znacząco. Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we wszystkich 

przypadkach zamierzenia Programu Ochrony Środowiska będą mieć potencjalnie korzystny wpływ na 

poszczególne komponenty środowiska. 

Wpływ realizacji celów projektu poprzez konkretne działania, mają charakter pozytywny. Poszczególne 

kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się 

poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również 

pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza 

oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. 

W przypadku realizacji projektowanego dokumentu negatywne oddziaływania na środowisko  

(w przypadku powyższych działań – na powierzchnię ziemi) mogą pojawić się wyłącznie na etapie 

realizacji inwestycji w sposób krótkotrwały. Planowane działania inwestycyjne zawarte w projekcie nie 

będą wpływały na istniejące formy ochrony przyrody, ujęcia wód i ich strefy ochronne, GZWP oraz na 

osiągnięcie bądź utrzymanie dobrych stanów JCW. 

W Prognozie przedstawiono szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji zamierzeń wytyczonych 

w POŚ. Ze względu na ogólne zapisy ocenianego dokumentu, proponowane działania minimalizujące  

i kompensujące oddziaływanie negatywne również mają charakter ogólny i wskazują raczej kierunki 

tych działań, które będą podlegać uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Z uwagi na położenie geograficzne Gminy Smyków oraz charakter zadań przewidzianych do realizacji  

w ramach POŚ – nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

Przedstawiono przewidywalną metodę analizy skutków realizacji projektu, którą będzie monitoring 

wdrażania projektu. Będzie się on odbywał poprzez analizę wskaźników produktów, rezultatów  

i oddziaływania. Za zarządzanie Programem oraz za nadzorowanie wdrażania poszczególnych zadań 

będzie bezpośrednio odpowiadała Rada Gminy. 

Zadania określone w POŚ są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i uwzględniają  obszary, tj.:  

 dobrobyt gospodarczy; 

 równowagę społeczną; 

 zdrowe środowisko życia.  

  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
SMYKÓW NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 

92 
 

Spis tabel 
Tabela 1:  Powierzchnia poszczególnych sołectw w gminie .................................................................. 11 

Tabela 2. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Smyków [%] (źródło: opracowanie własne 

na podstawie danych z GUS) ................................................................................................................. 12 

Tabela 3. Migracje wewnętrzne oraz zagraniczne w Gminie Smyków  (źródło: dane z GUS) ............... 12 

Tabela 4: Zawartość metali ciężkich w glebach powiatu kieleckiego w latach 2013-2014  (źródło: Stan 

środowiska w województwie świętokrzyskim, raport 2015) ................................................................ 15 

Tabela 5. Ocena stanu JCWP na terenie Gminy Smyków. ..................................................................... 19 

Tabela 6. Ocena stanu JCWPd na terenie Gminy Smyków. ................................................................... 22 

Tabela 7. Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Smyków w latach 2010-2016 (źródło: Dane GUS) 24 

Tabela 8: Klasyfikacja stref ze względu na poziom zanieczyszczenia powietrza ................................... 25 

Tabela 9: Stan powietrza na terenie Gminy Smyków (źródło: Ocena jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim  w 2016 roku) ............................................................................................................... 25 

Tabela 10: Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 74 przebiegającej przez teren Gminy 

Smyków w 2015 roku (źródło: GDDKiA) ................................................................................................ 28 

Tabela 11: Wyniki pomiarów i ocena hałasu drogowego w roku 2014 – Gmina Stąporków (źródło: 

„Wyniki pomiarów hałasu drogowego w województwie świętokrzyskim w 2014 roku) ...................... 28 

Tabela 12. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń PEM [V/m] na terenie 

Gminy Smyków w roku 2010, 2013 oraz 2016 (źródło: WIOŚ Kielce) ................................................... 32 

Tabela 13. Przewidywane oddziaływania na środowisko i ich ocena (źródło: opracowanie własne) ... 50 

Tabela 14. Wpływ POŚ na formy ochrony przyrody w gminie Smyków (źródło: opracowanie własne)73 

Tabela 15. Ocena oddziaływania wyznaczonych kierunków interwencji POŚ na cele środowiskowe 

określone dla JCWP (źródło: opracowanie własne) .............................................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
SMYKÓW NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU 

 

93 
 

Spis rysunków 
Rysunek 1. Gmina Smyków na tle województwa świętokrzyskiego oraz powiatu koneckiego (źródło: 

www.gminy.pl) ...................................................................................................................................... 10 

Rysunek 2. Ludność w Gminie Smyków (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS) ................. 11 

Rysunek 3. Podział ludności w powiecie na płeć (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 

GUS) ....................................................................................................................................................... 12 

Rysunek 4: Mezoregiony fizjograficzne występujące na terenie Gminy Smyków (źródło: 

bazagis.pgi.gov.pl) ................................................................................................................................. 13 

Rysunek 5. Podział gruntów w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL) ..... 14 

Rysunek 6. Rozmieszczenie złóż kopalin znajdujących się na terenie gminy Smyków (źródło: 

bazagis.pgi.gov.pl) ................................................................................................................................. 17 

Rysunek 7. Obszary złoża „Kozów” wraz z wyznaczonymi terenami i obszarami górniczymi (źródło: 

geoportal.pgi.gov.pl) ............................................................................................................................. 17 

Rysunek 8. Zagrożenie powodziom na terenie gminy Smyków (źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/)

 ............................................................................................................................................................... 20 

Rysunek 9. Lokalizacja ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Smyków .......................................... 23 

Rysunek 10. Punkty pomiarowe monitoringu PEM w 2016 roku (źródło: Wyniki pomiarów pól 

elektromagnetycznych  w Województwie Świętokrzyskim w 2016 roku – WIOŚ Kielce) ..................... 31 

Rysunek 11. Obszary prawnie chronione na terenie gminy Smyków (źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) .................................................................................................... 33 

Rysunek 12. Obszar zajmowany przez korytarz ekologiczny (zaznaczony kolorem zielonym) na terenie 

Gminy Smyków (źródło: opracowanie własne) ..................................................................................... 35 

Rysunek 13. Schemat powiązania ze sobą dokumentów strategicznych obowiązujących na szczeblu 

krajowym (źródło: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko) .......................................... 41 

 

 

file:///C:/Users/Anna%20Piotrowska/Desktop/POŚ/POŚ%20Smyków/POŚ%20dobre/Prognoza%20Gmina%20Smyków.docx%23_Toc504977940
file:///C:/Users/Anna%20Piotrowska/Desktop/POŚ/POŚ%20Smyków/POŚ%20dobre/Prognoza%20Gmina%20Smyków.docx%23_Toc504977940

