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1. Przedmiot i cel opracowania, podstawa prawna oraz metodyka wykonania 
Prognozy 
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby sporządzenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków dla obszaru obejmującego część 
nieruchomości położonych w granicach obrębów: Królewiec, Salata oraz Miedzierza. Celem 

niniejszej Prognozy jest wykazanie jakiego rodzaju oddziaływaniu będzie poddane środowisko 

przyrodnicze wskutek wejścia w życie ustaleń projektu planu. 

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i  
zasięg wpływu ustaleń projektu planu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego przeznaczenia 

terenów oraz sposobów ich ograniczenia. 

Wymóg sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego 

planu oraz zawartość dokumentu wynika z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2017 r., Nr 0, poz. 1405). 

Natomiast zakres niniejszego opracowania wynika z przyjętej uchwały Nr 170/XXVI/2017 Rady 

Gminy Smyków z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości 

położonych w granicach obrębów: Królewiec, Salata oraz Miedzierza. Oprócz powyższej ustawy 

oraz uchwały, podstawę do sporządzenia mniejszego opracowania stanowią dodatkowo: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 2134 
zpóźń. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 

z 2017 poz. 1073), 

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

Dokument Prognozy był sporządzany równolegle z projektem planu. Projektanci oraz autorzy 

prognozy konsultowali wszelkie kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem planowanego 

zagospodarowania, a następnie wspólnie podejmowali decyzje oraz kształtowali ostateczne zapisy 
ustaleń projektu. 

Pierwszy etap sporządzania niniejszego dokumentu obejmował prace kameralne polegające 

na analizie dostępnej literatury, dokumentów kartograficznych oraz wszelkich innych opracowań 

zawierających informacje odnoszące się do terenu objętego projektem planu. Spis literatury został 
umieszczony na końcu niniejszego dokumentu. W trakcie powyższych prac zwrócono uwagę na 

chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, uwarunkowania ograniczające potencjalne 

zagospodarowanie (rzeźba terenu, aktywne osuwiska, strefy ochronne ujęć wód, obszary narażone 

na występowanie powodzi itp.). Kolejnym etapem była wizja terenowa, której celem było uzyskanie 
informacji o dotychczasowym zagospodarowaniu obszarów, określeniu pokrycia terenu, szaty 

roślinnej, szczegółów rzeźby oraz oceny walorów widokowych i krajobrazowych oraz sporządzenie 

dokumentacji fotograficznej. 
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W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego 

oddziaływania ustaleń projektu miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich elementach 

przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, 
klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono prognozowany 

wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc. Po określeniu 

rodzaju oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne działania, 

które mogą minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z realizacją 
ustaleń projektu planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod analizy skutków 

realizacji planu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na środowisko za 

podstawowe źródła informacji służyły:   

 Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków, 

 Projekt projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów: Królewiec, Salata 

oraz Miedzierza. 

 

2. Podstawowe informacje o projekcie planu 
 

2.1. Zawartość, cel, ustalenia projektu planu oraz powiązania z innym 
dokumentami 
 

Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1073), natomiast projekt 
miejscowego planu zawiera:  

 część tekstową – uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów: Królewiec, 

Salata oraz Miedzierza, 

 część graficzną – rysunki planu stanowiące załączniki nr 1 - 2 wykonane w skali 1:2000. 
Głównym celem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów w graniach planu oraz 

określenie sposobów zabudowy i zagospodarowania zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz 

planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi stosowanie do występujących potrzeb raz 

wymaganego zakresy ustaleń planu. Ponadto, w związku z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 
r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 961), przedmiotem 

ustaleń planu będzie adaptacja istniejących elektrowni wiatrowych o wysokości całkowitej 

wynoszącej 43 m n.p.t. w obrębie Miedzierza oraz 45 m n.p.t. w obrębie Królewiec, wraz z 

określeniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w obszarze co najmniej 
dziesięciokrotnej wysokości całkowitej urządzeń. Zgodnie z art. 15 ust. 8 powyższej ustawy, w 

ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalenie planów miejscowych 

przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 

wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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Zgodnie z celem miejscowego plany, który został opisany powyżej, w projekcie wyznaczono 

następujące przeznaczenia terenów: 
 
Tabela.1. Kategorie terenów wyznaczone w projekcie planu 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

RM.MN tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

RU tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  

MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 

U tereny zabudowy usługowej 

UP tereny zabudowy usług publicznych 

US tereny zabudowy usług sportu i rekreacji  

AG tereny zabudowy aktywności gospodarczej  

EW tereny lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych  

T tereny zabudowy infrastruktury telekomunikacyjnej  

E tereny infrastruktury elektroenergetycznej 

R tereny gruntów rolnych  

ZU tereny zieleni urządzonej  

ZL tereny lasów i zadrzewień 

ZZL tereny zalesień 

ZI tereny zieleni izolacyjnej 

W tereny wód powierzchniowych  

KD.p-S tereny projektowanych dróg publicznych klasy ekspresowej  

KDK-
GP/KDP-G 

tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyśpieszonego kategorii krajowej, 

planowane jako drogi publiczne klasy głównej kategorii powiatowej  

KDP-Z tereny dróg publicznych klasy zbiorczej kategorii powiatowej  

KDG-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej kategorii gminnej   

KDW tereny dróg wewnętrznych 

 
2.2. Ocena zgodności ustaleń projektu planu z przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony środowiska i dóbr kultury 
 

Obszary objęte projektem planu zlokalizowane są w obrębie Konecko-Łopuszniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu w związku z tym, w celu zapewnienia jego ochrony w uchwale 

planu wprowadzono następujące ustalenie powyższej formy ochrony przyrody „Tereny objęte 
planem znajdują się w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w 

granicach którego obowiązują ograniczenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów, w tym 

zakazy zabudowy oraz odstępstwa od zakazów, wynikające z przepisów odrębnych – Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXV/616/13 z dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308) w sprawie wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego 
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Obszaru Chronionego Krajobrazu”. Powyższy zapis zapewnia, że wszelkie zakazy, nakazy oraz 

ograniczenia wynikające z Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXV/616/13 z 

dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308) w sprawie 
wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu będą zachowane. 

Na obszarze nr 2 zlokalizowanym w obrębie Miedzierza zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne.   Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.), w projektach planu powinno 
uwzględniać się ich ochronę. W związku z tym, w omawianym projekcie wprowadzono następujące 

zapisy: 

Na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 

stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, zdefiniowane w art. 3 pkt 4 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1446 z późn.zm.) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 

Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w obrębie stanowiska archeologicznego powinna 

być podporządkowana przepisom ww ustawy, m.in. w zakresie: 
 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 

wytycznych konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru oraz uzyskania pozwolenia na 

badania wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Poza ww. stanowiskami, na obszarze planu nie występują żadne obiekty objęte ochroną 

konserwatorską oraz dobra kultury współczesnej.   

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że zarówno projekt planu dla terenów 

planowanych pod nowe zainwestowanie jak i dla linii elektroenergetycznej 100 kV jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa pod kątem ochrony środowiska oraz dóbr kultury.   

 

2.3. Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z 
uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
 

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym dla Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków” rozwój nowego zagospodarowania powinien 

uwzględniać istniejące uwarunkowania przyrodnicze między innymi: formy ochrony przyrody, 

stanowiska archeologiczne, cieki i strefy buforowe od cieków oraz wskazano, że istotnym 

elementem środowiska przyrodniczego są kompleksy leśne. Analizując powyższe można 
stwierdzić, że postulaty wskazane w opracowaniu ekofizjograficznym zostały uwzględnione 

podczas wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych. Obszary objęte planem występują poza 

cennymi obszarami Natura 2000 i realizacja ustaleń projektu planu nie będzie wpływać na cele 

ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Całe obszary objęte planem zlokalizowane są w 
obrębie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, lecz pomimo tego faktu nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na zakazy obowiązujące w ramach powyższej formy 

ochrony przyrody. Dodatkowo należy nadmienić również, że nowe tereny inwestycyjne zostały 

wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zagospodarowanych, dzięki czemu 
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ograniczy się rozpraszanie zabudowy oraz jej rozwój na dotychczas wolne tereny położone z dala 

od istniejących skupisk ludzkich. Pozytywnym zjawiskiem jest również utrzymanie istniejących 

kompleksów leśnych oraz wskazanie nowych terenów pod zalesienie, które jest również zgodne z 
zaleceniami zawartymi w Opracowaniu ekofizjpograficznym. Dodatkowo, obszary objęte 

przedmiotowymi projektami zlokalizowane są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią 

oraz poza terenami narażonymi na występowanie osuwisk. W celu ochrony cennych walorów 

przyrodniczych oraz ludzi w projekcie planu wprowadzono również zapisy, które mają na celu 
minimalizację negatywnych oddziaływań. Zapisy te zostały zacytowane w rozdziale 10 niniejszej 

Prognozy. 

Reasumując można stwierdzić, że projekt planu jest zgodny z uwarunkowaniami określonymi 

w opracowaniu ekofizjograficznym. 
 

3. Położenie administracyjne obszarów objętych planem 
 

Projekt planu obejmuje łącznie 2 obszary położone w północnej części województwa 

świętokrzyskiego, w południowej części powiatu koneckiego, na terenie Gminy Smyków. 
Dokładniej analizowane tereny położone są w następujących miejscowościach: 

 obszar nr 1 położony jest w obrębach Królewiec oraz Salata, 

 obszary nr 2 położony jest w obrębie Miedzierza. 
 

4. Charakterystyka środowiska naturalnego oraz stan jakości środowiska 
 
W poniższym rozdziale postarano się scharakteryzować uwarunkowania przyrodnicze 

występujące na obszarach objętych projektem miejscowego planu. Opisano takie elementy jak 

budowa geologiczna oraz złoża surowców, klimat, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, świat 

flory i fauny, chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, walory krajobrazowe oraz stan 
zagospodarowania terenu. 

   

Położenie fizycznogeograficzne i ukształtowanie terenu 
Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie następujących jednostek fizyczno-geograficznych: 

 Prowincji: Wyżyny Polskie (34) 

 Podprowincji: Wyżyna Małopolska (342) 
 Makroregionu: Wyżyna Kielecka (342.3) 

 Mezoregion: Płaskowyż Suchedniowski (342.31) 

Charakterystyczną cechą rzeźby terenu jest czwartorzędowa dolina Czarnej Taraski, którą 

urozmaicają pagóry oraz stoliwa kajprowo-liasowe o stokach ze spadkami od 6 do 18%. Najwyższe 
wzniesienie wynosi około 334,4 m n.p.m. znajdujące się na wschód od miejscowości Strażnica. 

Rzeźba obszaru nr 1 nie jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje on fragmenty zboczy 

wzniesień rozpościerających się na zachód od doliny Czarnej Taraski. Najniżej położona jest 
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wschodnia część obszaru (na wysokości około 250 m n.p.m.) zlokalizowana w sąsiedztwie koryta 

Czarnej Taraski. Od Czarnej Taraski, teren wznosi się w kierunku zachodnim osiągając wysokość 

około 295 m n.p.m.  
Rzeźba obszaru nr 2 również nie jest bardzo zróżnicowana. Teren charakteryzuje się 

nachyleniem z kierunku zachodniego w kierunku północnym. Najniżej położona część obszaru 

zlokalizowana jest na wysokości około 240 m n.p.m. (wschodnia część terenu). W kierunku 

zachodnim wysokość wzrasta osiągając maksimum 268,4 m n.p.m. na Górze Krzyżowiec 
zlokalizowanej na zachód od drogi krajowej. Następnie dalej w kierunku zachodnim teren lekko 

opada do wysokości około 250 m n.p.m. 

    

Budowa geologiczna 
Poniższego opisu budowy geologicznej dokonano w oparciu o „Opracowanie 

ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Smyków”. 

Budowę geologiczną obszaru Gminy Smyków opracowano na podstawie szczegółowej mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000. Analizowany obszar pod względem geologiczno-

strukturalnym, lokalizuje się w obrębie północno-zachodniej części permsko-mezozoicznego 

obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Formacje skalne noszą ślady fałdowań oraz ruchów 

wypiętrzających fazy młodokimeryjskiej i laramijskiej. Osady mezozoiku są reprezentowane przez 
kompleksy skał jurajskich - jura dolna. Skały (utwory) jurajskie, budują szereg płytkich i łagodnych 

antyklin porozdzielanych synklinami. Utwory jury są zerodowane i przykryte niezgodnie warstwą 

różnej miąższości osadów czwartorzędowych (głównie lodowcowych). 

Pod względem tektonicznym gmina położona jest w obrębie synklinorium szczecińsko – 
łódzko – miechowskiego. Główną jednostką tektoniczną na analizowanym terenie jest 

monoklinalna płyta Smyków – Gliniany Las. Uskok Mniowa na południu rozcina płytę. Wschodnia 

jej część dodatkowo pocięta jest licznymi uskokami. Gmina Smyków leży na obszarze pokrywy 

permsko – mezozoicznej obrzeżającej Góry Świętokrzyskie. Od północnego wschodu sąsiaduje z 
antykliną Gielniowa a od zachodu z antykliną Sulejowa.. Charakterystyczne dla budowy 

tektonicznej gminy są osady kulmu które posiadają upady od 550 w części stropowej do 350 w 

części spągowej. Są one silnie spękane a partie mułowcowo – ilaste bywają często sfałdowane. Na 

terenie gminy występują również osady wizenu i przepuszczalne warstwy przejściowe namuru. 
Osady cechsztynu leżą w spągu pokrywy mezozoicznej, spoczywając niezgodnie na osadach 

karbońskich. Osady cechsztynu charakteryzują się dużymi upadami (od 350 do 430). Osady triasu 

(pstrego piaskowca) odgrywają największą rolę w budowie pokrywy litologicznej tego obszaru. 

Miąższość osadów wynosi do 1000m. Osady piaskowca pstrego leżą na ogół poziomo a upady 
wynoszą od 200 do 300. Upady osadów wapienia muszlowego zamykają się w granicach od 100 

do 150. Na analizowanym terenie brak utworów kredy. Bezpośrednio na utworach liasowym (jura) 

zalegają fragmentarycznie utwory trzeciorzędu, zaś na całym obszarze zalegają utwory 
czwartorzędu. Utwory jury osiągają miąższość ok. 700m a triasu ok. 1800m. W kierunku E i SE 

miąższość pokrywy permsko – mezozoicznej maleje w związku z przebiegiem w podłożu struktur 

związanych z paleozoikiem świętokrzyskim  
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W litologii na terenie gminy Smyków występują osady plejstocenu i holocenu oraz wychodnie 

utworów kajpru i liasu. Kajper występuje w postaci piaskowców grubo ławicowych białych i 

różowych. Miejscami osady kajpru występują przeławicenia mułowcami oraz piaskowców 
drobnoziarnistych (gruboławicowych i drobnopłytowych). Kajper to również osady piaskowca 

wiśniowego z wkładkami mułowców. Osady te budują wzgórza Stanowisk, Kozowa i Pokoradza. 

Osady wapienia muszlowego nie wychodzą na powierzchnię gminy Smyków. Na terenie wsi 

Muszczarz i Trawniki występują wychodnie wiśniowych iłów i łupków ilastych (kajper górny). Retyk 
to mułowce pstre z wkładkami wapieni i piaskowców. Osady te lokalizuje się w południowym i 

wschodnim obrzeżeniu wzgórza Smykowa, na południe od wsi Przyłogi, w rejonie Miedzierzy, 

Świnkowa, na zachód od Cisownika. Następnie zalegają osady liasu które w gminie tworzą 

wzniesienia. Odsłonięcia serii zagajskiej obserwuje się wokół wsi Muszczarz, na północ od Przyłóg, 
południowy – wschód od Kawęczyna i na wschód od Cisownika. Serię zagajską tworzą piaskowce 

drobnoziarniste oraz mułowce o miąższości 45-47m. Osady kajpru i liasu przykryte są utworami 

kenozoiku. Pokrywają one znaczny obszar gminy i związane są ze zlodowaceniami 

środkowopolskim i północnopolskim. Kenozoik reprezentowany jest przez utwory czwartorzędowe 
plejstocenu i holocenu. Brak utworów trzeciorzędowych.  

Osady czwartorzędowe występują na całym analizowanym terenie związane są głównie ze 

zlodowaceniem środkowo i północnopolskim oraz utwory zalewowe współczesnych rzek.  

Plejstocen – tworzą osady lodowcowe: gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz głazy 
pochodzenia północnego. Piaski i żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe występują w okolicy Wólki 

Smolana i Miedzierza. Piaszczysto – mułkowate osady peryglacjalne występują na obszarach o 

dużych deniwelacjach terenu i długimi stokami wzgórz. Piaski rzeczne występują w dolinach i 

sąsiedztwie dolin rzecznych. Występują na obszarze gminy osady eoliczne występujące w postaci 
wydm i pól piasków przewianych. Wydmy występują na zachód od miejscowości Wólka Smolana 

oraz w okolicy wsi Kawęczyn i Trawniki.  

Holocen – tworzą utwory piasków, namułów, torfów, tarasów zalewowych rzek 

przepływających przez analizowany obszar. Ponadto zalegają fragmentarycznie na podłożu skał 
starszych na terenie całej gminy.1 

 

Złoża surowców 

Na obszarach objętych projektem planu oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
żadne udokumentowane złoża surowców, obszary oraz tereny górnicze. 

 
Wody podziemne oraz ich jakość 

Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z utworami piaszczystymi dolin rzecznych 
lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w glinach zwałowych. Jest on zasilany głównie przez 

bezpośrednią infiltrację wód opadowych więc jest on również najbardziej narażony na 

zanieczyszczenia. W dolinach rzecznych wody powyższego poziomu występują na głębokości od 1 do 

                                                 
1 Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Smyków, listopad 2012, 
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5 m p.p.t. i charakteryzują się zwierciadłem swobodnym, natomiast poza dolinami rzecznymi na 

głębokości od 5 do 20 m p.p.t. i charakteryzują się zwierciadłem naporowym. Poza dolinami rzecznym 

wody pietra czwartorzędowego związane są z piaskami wodnolodowcowymi oraz piaszczysto-
kamienisto-gliniastymi osadami deluwialnymi zalegającymi na zboczach wychodni skał starszych. 

Jurajskie piętro wodonośne związane jest z osadami spękanych piaskowców przewarstwionych 

iłami i iłowcami oraz żwirami i zlepieńcami. Jest to poziom szczelinowo-porowy o średniej miąższości 

wynoszącej około 20-35 m. Omawiane poziom wodonośny jest zasilany bezpośrednio przez infiltrację 
opadów atmosferycznych bądź pośrednio przez nadkład utworów czwartorzędowych. Współczynnik 

filtracji poziomu dolno jurajskiego zmienia się od 3,4 x 10-6 do 7,1 x 10-5 m/s. Zwierciadło ma 

charakter naporowy lub swobodny. 

Triasowe piętro wodonośne występuje w osadach piaskowca pstrego przewarstwionego 
mułowcami i iłami oraz osadach wapienia muszlowego. Zwierciadło powyższego piętra ma charakter 

naporowy. Wody pstrego piaskowca mają charakter porowo-szczelinowy, a wody wapienia 

muszlowego to poziom wód szczelinowych. 

Obszary opracowania nie są zlokalizowane w obrębie żadnego udokumentowanego Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych. Najbliżej położony względem obszarów opracowania jest GZWP Nr 414 

Zbiornik Zagnańsk położony na zachód od obszaru nr 1 w odległości około 330 m. Jest to zbiornik o 

charakterze krasowo-porowo-szczelinowym, w którym główne zasoby stanowią wody utworów 

triasowych. Głębokość warstwy wodonośnej szacowana jest do głębokości około 100 m p.p.t.. 
Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych, 

obszary opracowania zlokalizowane są w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 85 

(Europejski kod PLGW 2000085). 

 
Tabela.2. Charakterystyka JCWPd Nr 85 (Źródło: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych 

JCWPd) 

JCWPd Nr 85 

Powierzchnia [km2] 2902 

Stratygrafia Q, J3, J2, J1, T3, T2, T1 

Litologia piaski, wapienie 

Typ geochemiczny utworów skalnych krzemionkowy/węglanowy 

Rodzaj utworów budujących warstwę wodnonośną porowe, szczelinowe, szczelinowo-porowe, 

szczelinowo-krasowe 

Średni współczynnik filtracji m/s 10-5 

Średnia miąższość utworów wodonośnych >40 

Liczba poziomów wodonośnych 1 

Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej Głównie utwory przepuszczalne 

 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych w warunkach oddziaływania różnych typów antropopresji, 

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali województwa, na potrzeby zarządzania 
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program 

PMŚ). 
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Oceny stanu chemicznego w JCWPd (Jednolitych Częściach Wód Podziemnych) oraz w 

poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 klasa V – wody złej jakości. 
Określane są dwa stany chemiczne wód podziemnych: 

 dobry stan chemiczny wód podziemnych (klasy I, II i III) 

 słaby stan chemiczny wód podziemnych (klasy IV i V). 

Z informacji zawartych w aktualnym „Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911) wynika, że stan ilościowy oraz stan chemiczny JCWPd nr 85 jest 
dobry więc cele środowiskowe, którymi jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz 

ilościowego zostały osiągnięte. 
 
Wody powierzchniowe 

Analizowane obszary znajdują się w dorzeczu rzeki Pilicy. Gminę Smyków odwadnia rzeka 

Czarna Taraska wraz z bezimiennymi dopływami, będąca 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 południowo-

zachodniej części gminy przepływa rzeka Kozówka, prawobrzeżny dopływ Plebanki. 

Wg podziału hydrologicznego obszary objęte projektem planu znajdują się w granicach 

scalonej części wód powierzchniowych SCWP SW0709 Czarna Maleniecka od źródeł do Plebanki, 
w hydrologicznym regionie dorzecza Środkowej Wisły – w obrębie dwóch jednolitych częściach 

wód powierzchniowych: 

 JCWP Czarna Taraska PLRW20006254449 – całe obszary nr 1 oraz znacząca część 

obszaru nr 2, 
 JCWP Plebanka PLRW20006254469 – południowo-zachodni kraniec obszaru nr 2. 

Ogólnie celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest 

dobry stan chemiczny, w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych 

elementów (II klasa). Natomiast dla JCWP rzecznych, które osiągają bardzo dobry stan 
ekologiczny jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie klasy I. Ponadto 

istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub 

przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. 

Dla JCWP „Czarna Taraska” jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie 
dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana JCWP należy do 

naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako dobry oraz wskazano, że osiągnięcie celów 
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środowiskowych nie jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP nie określono żadnych 

odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. 

Dla JCWP „Plebanka” jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych 

części wód, jej stan oceniony jest jako dobry oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych 

nie jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP nie określono żadnych odstępstw od 

osiągnięcia celów środowiskowych. 
Obszary opracowania zlokalizowane są w obrębie SCWP SW0709. Dla powyższej SCWP 

„Programie wodno-środowiskowym kraju” określono następujące zadania mające na celu poprawę 

stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, 

 działania kontrolne dotyczące oceny przestrzegania obowiązków wynikających z 

przeciwdziałania poważnym awariom, 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 zagospodarowanie osadów ściekowych 

 opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000, 

 budowa  przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 

 opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym i 

dużym ryzyku, 

 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 
obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych 

- lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie 

spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych 

i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno 
– ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 
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rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 

Celem monitoringu wód powierzchniowych płynących jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, 
która stanowi niezbędną informację do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich ochrony 

przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i eutrofizacją. W latach 2010-2015 badania 

jednolitych części wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu 

diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych. Badania przeprowadzone 
zostały zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 

października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych(Dz. U. 2014 r. 

poz. 1482), a także wskazania i wytyczne GIOŚ uwzględniające procedurę dziedziczenia oceny, 
która polega na przeniesieniu wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, 

hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok, gdy nie były one objęte monitoringiem. 

owyższe badania nie zostały przeprowadzone w JCWP „Czarna Taraska” oraz „Plebanka” 

natomiast przeprowadzono je w JCWP „Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia” 
do której uchodzi Czarna Taraska. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu JCWP 

zawarte w „Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 roku”. 
 
Tabela.3. Ocena stanu jednolitych części wód monitorowanych w 2015 r. Źródło: Raport o stanie środowiska województwa 

lubelsk iego w 2015 r. 

JCWP Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia 
Punkt pomiarowo-kontrolny Sielpia 

Klasa elementów biologicznych II-stan dobry 

Klasa elementów hydromorfologicznych II-stan dobry 

Klasa elementów fizykochemicznych II-stan dobry  

Stan/potencjał ekologiczny dobry 

 

Analizując powyższa tabelę można stwierdzić, że wody powyższej JCWP charakteryzują się 

dobrym stanem zarówno pod jak również i hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych. 
Powyższa JWCP ma ogólnie stan dobry. 
 

Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza 
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. 
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Na analizowanym terenie przeważają wiatry zachodnie, południowe i południowo-

wschodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi tu od 3,0 do 3,3 m/s. Przeważają wiatry 

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 odnotowuje się w miesiącu lipcu. Średnia wilgotność 

względna powietrza wynosi 80%. Pokrywa śnieżna zalega średnio przez 106 dni. 2 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017, 

poz. 519). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał oceny jakości powietrza 

w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z powyższą ustawą WIOŚ miał obowiązek sporządzenia 

opracowania z wyników badań do dnia 30 kwietnia 2017. Powyższa ocena jakości powietrza w 
województwie świętokrzyskim została wykonana w oparciu o poniższe akty prawne: 

1. obowiązujące na szczeblu Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w 

sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy(Dz. Urz. UE L 152 z 
11.6.2008), 

 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 

sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23z 26.1.2005), 

 decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 
ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz 

sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 

17.12.2011).  
2. obowiązujące na szczeblu krajowym: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 519), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 roku w sprawie sposobu 
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu 

stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5) (Dz. U. z dnia 18.09.2012 r. poz. 1029); 

                                                 
2 Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Smyków, listopad 2012, 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zakresu i 

sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 

dnia 18.09.2012 r. poz. 1034). 
Celem analizy było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 

poszczególnych stref województwa świętokrzyskiego. Obszar Gminy Smyków, więc i obszary 

objęte niniejszym opracowaniem zlokalizowane są w obrębie strefy świętokrzyskiej oznaczonej 

symbolem PL2602.  
Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2.5, SO2, NO2, NOx, O3, C6H6 i CO2. Zakres ten został w 2007 r. poszerzony o systematyczne 

pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

Ocena jakości powietrza pod względem spełnienia kryteriów ochrony zdrowia obejmuje 
następujące substancje: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył zawieszony PM10, zawartość arsenu, ołowiu, 

kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. 

Zasady zaliczenia strefy do określonej klasy (A, B, C), oparte są na ocenie poziomu 

substancji w powietrzu i stężeń zanieczyszczeń. Określa się jedną klasę strefy ze względu na 
ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

 Klasa strefy A – poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów 

docelowych; 

 Klasa strefy B – poziom stężeń powyżej poziomów dopuszczalnych, lecz nie przekraczający 
poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 

 Klasa strefy C – poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji i 

poziomów docelowych.   

Wynikowe klasy strefy świetokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium 

ochrony zdrowia przedstawia tabela 4 wykonana na podstawie informacji zawartych w 
opracowaniu „Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2016 roku”, 

sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 
Tabela 4. Wynikowe klasy strefy świętokrzyskiej dla zanieczyszczeń w kryterium ochrony zdrowia 

 

Z powyższej tabeli wynika, że jakość powietrza w strefie świętokrzyskiej jest dość dobra. Z 

pomiarów w 2016 roku wynika, że znacząca ilość substancji nie przekroczyła dopuszczalnych 
norm i została sklasyfikowana do klasy A. Jedynie stężenie zanieczyszczenie pyłem PM10, ozonu 

oraz benzo(a)piranu przekroczyło dopuszczalne normy. W raporcie zalecono opracować 

naprawczy Program Ochrony Powietrza w zakresie zanieczyszczeń przekraczających 

dopuszczalne normy. 
 
 

Zanieczyszczenie SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 
Klasa A A C A A A C A A A C A 
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Gleby 
Zróżnicowanie osadów czwartorzędowych, które stanowią skałę macierzystą, warunków 

wodnych, klimatu i rzeźby terenu miało wpływ na różnorodność zespołów roślinnych a w 
konsekwencji na dużą zmienność typów glebowych. Gleby analizowanego terenu wytworzyły się 

na utworach pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego zlodowacenia północnopolskiego i 

środkowopolskiego. Na terenie gminy Smyków występują gleby: 

 bielicowe, 

 brunatne, 

 mady, 

 gleby bagienne i pobagienne (murszowe i murszowate), występują w dolinach rzecznych, 

 czarne ziemie zdegradowane, mady występują w dolinach rzecznych.  

Gleby zaliczane są głównie do kompleksów: 

 kompleks żytni słaby 6 – 40% powierzchni gruntów ornych, 

 kompleks żytni bardzo słaby 7 - 35% powierzchni gruntów ornych, 

 kompleks pszenny dobry 2 – występuje jedynie w Miedzierzy, Kawęczynie, 

 kompleks żytni bardzo dobry 4 – występuje w sołectwach Smyków, Muszczarz, 

 kompleks żytni dobry 5 - 7% powierzchni gruntów ornych.  

Na analizowanym obszarze gminy Smyków wyróżnia się następujące klasy bonitacyjne gleb: 

 gleby III klasy bonitacyjnej zajmują 0,16 % powierzchni gruntów ornych gminy, lokalizuje sie 

w Miedzierzy, Kawęczynie oraz Łuszczarzu; 

 gleby IV klasy bonitacyjnej zajmują około 23 %, występują w sołectwach: Wólka Smolana, 

Miedzierza, Matyniów, Adamów, Kozów, Komorniki, Stanowiska, Piaski Królewieckie; 

 gleby V i VI klasy bonitacyjnej zajmują 77 % powierzchni gruntów ornych.3 

 

Świat roślin i zwierząt 
Wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza, obszary opracowania zlokalizowane 

są w Dziale Wyżyn Południowopolskich, Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich, Okręgu Wzgórz 

Opoczyńsko-Łopuszańkich, podokręgu Radoszyckim. 

Lasy są największym walorem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Smyków. Lasy zajmują 
52,2% powierzchni gminy – 3 238 ha. Na analizowanym terenie występują tereny leśne zarządzane 

są przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka i Stąporków (wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Radomiu). Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej, lasy położone są w 

VI Krainie Małopolskiej, dzielnicy Gór Świętokrzyskich. Lasy Nadleśnictwa cechują się 
umiarkowanymi wartościami przyrodniczymi. Tereny leśne zlokalizowane w granicach 

analizowanego terenu, zalicza się do korytarza ekologicznego. Korytarz ekologiczny to obszar 

łączący różne jednostki przestrzenne krajobrazu, których podstawową funkcją jest przemieszczanie 

materii i energii. Dominującym gatunkiem całej powierzchni lasów jest sosna, natomiast pozostałe 

                                                 
3 Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Smyków, listopad 2012, 
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gatunki to: brzoza, olsza, świerk oraz dąb. Na obszarze gminy występuje 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.  
Przeciętny wiek drzew wynosi od 50 do 65 lat. Wiele jest młodników od 10 – 20 lat. Natomiast 

niewiele się trafia przestojów drzew osiągających ponad 80 lat. Główną funkcją lasów wszystkich 

kategorii własności jest funkcja gospodarcza. Gospodarka leśna obejmuje głównie zabiegi 

pielęgnacyjne, odnowienia, ochronę sadzonek, produkcję sadzonek czy pozyskiwanie grubizny. 
Lasy pełnią wielorakie funkcje: ochronną - polegającą na dodatnim oddziaływaniu na środowisko 

przyrodnicze, produkcyjną - dostarczającą surowca drzewnego, owoców leśnych, ziół oraz 

społeczną - przede wszystkim jako teren dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie oddziałują na 

klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. Lasy 
ochronne to obszary leśne podlegające ochronie ze względu na pełnione funkcje. Na terenie gminy 

występują lasy glebochronne – zadrzewienie na wydmach oraz lasy wodochronne – grunty między 

Kozowem, Smykowem a Pokoradzem, na W i N od wsi Strażnica oraz na E od wsi Wólka Smolana. 

Gatunki roślin naczyniowych, objęte ochroną prawną zlokalizowane w lasach: Bagno zwyczajne, 
Bluszcz pospolity, Barwinek pospolity, Fiołek przedziwny, Języcznik zwyczajny, Kalina koralowa, 

Kopytnik pospolity, Lilia złotogłów, Konwalia majowa, Marzanka wonna, Paprotka zwyczajna, 

Pomocnik baldaszkowy, Storczyki, Wawrzynek wilczełyko, Widłak, Widłak jałowcowaty, Żurawina 

błotna. Mszaki, grzyby i porosty występujące na terenie gminy Smyków: Chrobotki, Płucnica 
islandzka, Bielistka Siwa, Gajnik lśniący, Płonniki, Piórosz pierzasty, Rokitnik pospolity, Torfowce, 

Widłoząb, Widłoząb miotłowy.   

Faunę gminy Smyków, tworzą gatunki które związane są z poszczególnymi środowiskami (wodnym, 

leśnym, polnym, łąkowym). Występują tu zwierzęta, które zaadoptowały się do życia w pobliżu 
człowieka i wykorzystują to środowisko do żerowania i gniazdowania. Fauna ssaków gminy Smyków 

zdominowana jest przez gatunki związane z siedliskami leśnymi:  

 owady i mięczaki (chronione) m.in. – Zatoczek łamliwy, Tęczniki, Biegacze, Mieniak strużnik, 

Mieniak tęczowiec, Czerwończyk nieparek, Modraszek telejus, Przeplatka aurina, Paź 
królowej, Paź żeglarz, Trzepla zielona, Zalotka większa, Trzmiele, 

 płazy (chronione) m.in. – Traszka zwyczajna, Traszka grzebieniasta, Rzekotka drzewna, 

Kumak nizinny, Grzebiuszka ziemna, Ropucha szara, Ropucha zielona, Ropucha paskówka, 

Żaba wodna, Żaba śmieszka, Żaba jeziorkowa, Żaba trawna, Żaba moczarowa. 

 gady m.in. – Jaszczurka zwinka, Jaszczurka żyworodna, Padalec zwyczajny, Zaskroniec 

zwyczajny, Żmija zygzakowata.  
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 ptaki m.in. – stwierdzono występowanie ok. 150 gatunków ptaków, ochroną ści-słą5 objętych 

jest 135 gatunki, a częściową 4, ponadto 29, to gatunki zamieszczone w załączniku I 

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie 
ochrony dzikich ptaków, 

 ssaki m.in. - Jeż wschodni, Kret, Ryjówka aksamitna, Ryjówka malutka, Nocek duży, Nocek 

rudy, Mroczek późny, Mopek, Gacek brunatny, Wiewiórka, Bóbr europejski, Chomik, Smużka, 

Popielica, Orzesznica, Wydra, Gronostaj, Łasica.4 

 
Zagospodarowanie terenu opracowania 

W zagospodarowaniu obszaru nr 1 dominują otwarte tereny upraw rolnych oraz 

towarzyszących im nieużytków. Wzdłuż dróg, miedz oraz na terenach rolnych występują również 

liczne zadrzewienia oraz zakrzewienia śródpolne rozwijające się w drodze naturalnej sukcesji. 
Przez centralną część obszaru przebiega droga krajowa nr 74, od której odchodzą drogi niższych 

klas. Wzdłuż nich rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, usługowa i inne. 

W centralnej części obszaru, przy drodze nr 74 zlokalizowana jest stacja paliw, sala weselna pod 

wiatrakami oraz Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. W ich bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowane są istniejące 3 turbiny wiatrowe. 

Również w zagospodarowaniu obszaru nr 2 dominują tereny otwarte upraw rolnych oraz 

nieużytków, którym towarzyszą enklawy zadrzewień oraz zakrzewien śródpolnych. W południowo-

zachodniej części obszaru występuje fragment istniejącego kompleksu leśnego, którego znacząca 
powierzchnia zlokalizowana jest poza analizowanym terenem. Przez centralną część obszaru 

przebiega droga krajowa nr 74, w bezpośrednim sąsiedztwie której zlokalizowana jest istniejąca 

farma wiatrowa licząca 8 turbin wiatrowych. Na wschód od farmy wiatrowej zlokalizowany jest teren 

usługowy. Istniejąca zabudowa jest dosyć rozproszona i zlokalizowana jest w północno-zachodniej 
części obszaru oraz pojedyncze obiekty występują w sąsiedztwie drogi krajowej. 
 

5. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych 
 

Obszary objęte niniejszym Prognozą zlokalizowane są w całości w obrębie Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 
12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz.U.Woj.Kieleckiego Nr 21 poz. 145). Obowiązująca podstawa 

prawna powyższego obszaru to Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa 

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

obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308). Powyższy 
obszar zajmuje powierzchnię 98287 ha. Charakterystycznymi cechami urozmaiconej, pagórkowatej 

rzeźby są szerokie kopulaste pagóry, garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i 

piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias), a w części wsch. i płd. 

obszaru, także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne już 

                                                 
4 Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Smyków, listopad 2012, 
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dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny, a współcześnie 

ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do 

karegorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza 
wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi, 

lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują 

holoceńskie namuły i mady, a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny 

wododziałowy węzeł hydrograficzny, gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często 
wystepujące tu źródła, młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów 

Pilicy:Czarnej Koneckiej, Czarnej Włoszczowskiej, Nowej Czarnej, Czarnej Taraski i Drzewiczki, a 

także stąd wypływają Radomka, Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na 

podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie, 
Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości 

zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym, odznaczające się 

wielogatunkowymi drzewostanami, w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu, świerka, 

buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe, 
które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą, świeże 

bory sosnowe, wilgotne bory sosnowe, zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego 

rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy 

leśne, o podobnym składzie fitocenotycznym, są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza 
mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi, zwłaszcza łąkami, torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. 

Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego szczególnie bogaty w fałnę. 

Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia, jelenia, dzika, sarny, 

cietrzewia), jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich gatunków rzadkich jak 
bocian czarny, łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze głównie z 

tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX wieku i 

do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza, a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń 

hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem 
żelaza. 

Poza powyższym OChK, na terenach opracowania nie występują inne formy ochrony 

przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 

1651 z późn. zm.). 
W północno-wschodniej części obszaru nr 1 w Królewcu, wzdłuż rzeki Czarna Taraska 

przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, który posiada walory przyrodnicze takie jak: 

bioróżnorodność, charakterystyczna rzeźba terenu, miejsce rozrodu i zimowania wielu gatunków 

ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt, główny szlak migracyjny organizmów oraz liczne 
enklawy zieleni.  

 
6. Tereny zagrożone powodzią 

 

Dla obszaru Gminy Smyków nie zostały aktualnie sporządzone mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonane przez Prezesa Krajowego Zarządu 
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Gospodarki Wodnej. W związku z tym, zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), dla takich obszarów obowiązuje studium ochrony 

przeciwpowodziowej, sporządzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Zgodnie z nim obszary objęte przedmiotową zmianą planu nie są zlokalizowane na terenach 

zagrożenia powodziowego. 

 

7. Grawitacyjne ruchy masowe 
 
Grawitacyjne ruchy masowe, do których zalicza się m. in. osuwanie ziemi należą do zjawisk 

charakteryzujących się gwałtownym przebiegiem. Występują one głównie w Zewnętrznych 

Karpatach Fliszowych zbudowanych z fliszu. Jedną z przyczyn powstawania osuwisk jest  

przemoknięcie gruntu w wyniku opadów nawalnych, podcięcia stoku przez erozję bądź w wyniku 
nie przemyślanej działalności człowieka. 

Obszary objęte niniejszą Prognozą charakteryzują się niewielkim nachyleniem terenu oraz 

położeniem z dala od Karpat fliszowych więc nie są narażone na występowanie zjawisk osuwisk. 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach projektu SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej 
wykonał inwentaryzację terenów osuwiskowych oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. 

Zgodnie z mapami wykonanymi w ramach powyższego projektu, na obszarach objętych projektem 

planu nie występują żadne terenu osuwisk aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych oraz 

tereny zagrożone ruchami masowymi.  
 

8. Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń projektu 
planu 

 

W przypadku braku wejścia w życie ustaleń projektu planu zmiany w zagospodarowaniu oraz 

środowisku byłyby nie znaczące. Nadal tereny opracowania stanowić będą przede wszystkim 

otwarte tereny rolnicze, nieużytki oraz łąki. Można założyć, że wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych rozwijać się będzie zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa lub usługowa. W 

miejscach gdzie zabudowa nie będzie powstawać w drodze naturalnej sukcesji będą rozwijać się 

enklawy zadrzewień oraz zakrzewień śródpolnych. Z uwagi na to, że na analizowanych obszarach 

aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków 
zakłada rozwój zabudowy to będzie ona mogła się rozwijać na bazie wydanych warunkach 

zabudowy. W związku z tym, że miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego może nadać 

właściwy kierunek zmian w zagospodarowaniu określając im pewne ramy, dzięki którym przestrzeń 

kształtowana będzie w myśl ładu przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
uważa się, że uchwalenie przedmiotowego projektu jest jak najbardziej zasadne.     

      

9. Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko 
 

W poniższym rozdziale postarano się wykazać skutki jakie mogą wywołać zapisy projektu 
planu na środowisko przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowie ludzi. W przypadku środowiska 

przyrodniczego przeanalizowano wpływ projektu planu na warunki aerosanitarne, wody 
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powierzchniowe i podziemne, rzeźbę oraz powierzchnię terenu, świat flory i fauny, formy ochrony 

przyrody, krajobraz. Oprócz powyższych wykazano również oddziaływanie na środowisko 

kulturowe, zdrowie ludzi oraz postarano się ocenić ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego, który został opisany w rozdziale 2 niniejszej Prognozy, 

na obszarach przedmiotowych terenach planuje się powstanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, 

produkcyjnej, tereny sportu i rekreacji, tereny aktywności gospodarczej oraz dróg. 
 

9.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty 
środowiska przyrodniczego 

 

Powietrze 
Powstanie wszelkiego rodzaju zabudowy przewidzianej w ustaleniach projektów planu oraz 

nowych dróg (w tym projektowanej drogi ekspresowej KD.p-S) może wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Będzie miała ona charakter 

niezorganizowany oraz krótkotrwały, a jej głównym źródłem będą spaliny produkowane przez silniki 

zasilające pojazdy oraz maszyny użytkowane podczas budowy. W przypadku budowy obiektów 
kubaturowych, emisja będzie miała charakter punktowy, skupiający się głównie w bezpośrednim 

sąsiedztwie placów budowy. Natomiast z uwagi na to, że budowa dróg będzie miała charakter 

potokowy, to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń będzie przesuwała się wzdłuż 

planowanego odcinka wraz z postępem prac. Powyższa emisja będzie miała charakter 
niezorganizowany, a ilość oraz rodzaj emitowanych tlenków zawartych w spalinach będzie ściśle 

związana z wiekiem, rodzajem siników stosowanych w pojazdach oraz czasu ich pracy, 

koncentracji prac, użytych technologii, a nawet pogody (aktualnej wilgotności powietrza, wielkości i 

rodzaju opadów, temperatury powietrza, siły i częstotliwości wiatru). Zarówno przy budowie dróg 
jak i pozostałych obiektów kubaturowych, jednym ze sposobów zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza może być używanie maszyn i pojazdów zaopatrzonych w silniki 

niskoemisyjne, które przy tej samej mocy produkują mniejsze ilości spalin. 

Kolejnym rodzajem oddziaływania na stan aerosanitarny obszarów objętych analizą może 
być miejscowy wzrost zapylenia wywołany poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po 

nieubitym podłożu. Masa maszyny oraz jej pęd może powodować unoszenie cząstek piasku, które 

mogą być przenoszone na dalsze odległości w przypadku silnych podmuchów wiatru. Innym 

źródłem zapylenia może być dowóz/wywóz materiałów sypkich na/z placu budowy. W celu 
ograniczenia powyższego zjawiska zaleca się zastosowanie ograniczenia prędkości pojazdów 

transportujących materiały sypkie, zroszenie drogi przejazdu ciężkich maszyn oraz właściwe, 

szczelne osłonięcie skrzyni ładunkowej w wywrotkach.  

W trakcie układania asfaltu oprócz spalin do powietrza będą emitowane również substancje 
smoliste o silnym zapachu. W sytuacji silnych podmuchów wiatru zanieczyszczone powietrze może 

być przenoszone na znaczne odległości. Jednak z uwagi na to, że postęp prac przy budowie jest 

bardzo szybki, uciążliwość zanieczyszczeniami będzie miała charakter krótkotrwały. 
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Użytkowanie nowo powstałych obiektów budowlanych może wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Jej źródłem może być proces ogrzewania obiektów. Emisja ta 

będzie charakteryzowała się sezonowością i może być wyższa w drugim półroczu natomiast niższa 
wiosną i latem. W celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza do budowy 

obiektów można użyć np. materiałów izotermicznych zapewniających utrzymanie ciepła w budynku 

lub zamontować kolektory wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania. Innym sposobem 

ograniczenia emisji do powietrza jest zastosowanie do ogrzewania paliw przyjaznych środowisku 
(gaz, olej). 

Zarówno na obszarach nr 1 jak i 2 znacząca powierzchnię przeznaczono pod tereny 

aktywności gospodarczej, na których dopuszczono realizację obiektów produkcyjnych, usługowych, 

usługowo-handlowych oraz składowo-magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą. W przypadku lokalizacji obiektów produkcyjnych możliwe jest, że wyniku procesów 

wytwórczych, do atmosfery będą emitowane zanieczyszczenia. Rodzaj oraz wielkość tej emisji jest 

trudna do oszacowania na etapie niniejszej prognozy ponieważ trudno jest określić jaki rodzaj 

produkcji powstanie na analizowanym terenie. Należy jednak dodać, że inwestorzy prowadzący 
przedsięwzięcia mogące mieć negatywny wpływ na środowisko muszą podjąć odpowiednie środki, 

aby wszelkie negatywne oddziaływania zostały zniwelowane do poziomów dopuszczalnych w 

Polskim prawie. Tak sytuacja ma miejsce również w przypadku emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. W związku z tym, że znaczącą powierzchnię planu zajmują planowane tereny usług 
publicznych, produkcyjnych oraz magazynowych można przypuszczać, że kolejnym emitorem 

zanieczyszczeń do powietrza mogą być silniki środków transportu emitujące spaliny. Z uwagi na 

planowaną funkcję terenów, przewiduje się, że będą to przede wszystkim samochody ciężarowe. 

Podobne oddziaływanie będzie również efektem powstania drogi ekspresowej KD.p-S. Jej 
funkcjonowanie będzie również związane z miejscowym wzrostem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, której źródłem będzie komunikacja samochodowa. Będą to głównie zanieczyszczenia 

tlenkiem azotu (NOx), dwutlenkiem azotu (NO2), parą ołowiu, tlenkiem siarki (SOx), dwutlenkiem 

siarki (SO2). Wielkość tej emisji będzie oczywiście zależna od natężenia ruchu, użytego paliwa, 
rozwiązań konstrukcyjnych silnika i układu paliwowego, pojemności i mocy silnika, stanu 

technicznego pojazdów, a także prędkości, techniki, płynności jazdy. 

Należy również dodać, że wyznaczenie obszarów aktywności gospodarczej w bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanej drogi ekspresowej, jest zasadne oraz zgodne z myślą ładu 
przestrzennego ponieważ powyższe tereny dzięki istnieniu drogi ekspresowej będą miały 

zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, co wykluczy potrzebę prowadzenia nowych dróg 

dojazdowych oraz ograniczy potrzebę poruszania się pojazdów ciężarowych w pobliżu istniejących 

oraz projektowanych terenów mieszkaniowych. 
Korzystny wpływ na jakość powietrza analizowanych terenów może mieć wprowadzenie w 

zapisach projektu planu powierzchni biologicznie czynnej, dzięki której w ramach nieruchomości 

utrzymana zostanie zieleń, utrzymanie istniejących oraz zaprojektowanie licznych terenów zieleni 
urządzonej, izolacyjnej, terenów lasów oraz zadrzewień, które będą wpływać na poprawę 

warunków aerosanitarnych analizowanych terenów. Oprócz nich w ustaleniach projektu 

wprowadzono następujące ustalenie mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń do 
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powietrza „Zaopatrzenie w ciepło dla terenów planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o 

zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji ciepła z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych lub 

nieemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii”. Realizacja zaopatrzenia w ciepło zgodnie z 
powyższym zapisem będzie miała korzystny wpływ na warunki aerosanitarne omawianych 

obszarów i przyczyni się w przyszłości na obniżenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.  

 

Wody powierzchniowe i podziemne 
Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 

W wyniku wejścia w życie ustaleń miejscowego planu na analizowanych obszarach może 

dojść do punktowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych. Może ono być 

związane z pracami polegającymi na fundamentowaniu nowych obiektów budowlanych. Podczas 
tych prac może dojść do przedostania się drobinek cementu oraz piasku do wód powodując ich 

zanieczyszczenia. 

W trakcie prac przy realizacji nowej zabudowy po analizowanych terenach będą poruszały 

się pojazdy oraz maszyny, których układy hydrauliczne (i nie tylko) działają w oparciu o substancje 
ropopochodne. W przypadku nieszczelności, któregokolwiek z powyższych układów może dojść do 

wycieku szkodliwych substancji na powierzchnię gruntu. Z uwagi na położenie terenów 

inwestycyjnych z dala od istniejących cieków oraz zbiorników wodnych, nie przewiduje się 

zanieczyszczenia wód spowodowanego bezpośrednim kontaktem powyższych substancji z 
wodami powierzchniowymi. Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych na 

nieutwardzone podłoże może zaistnieć ryzyko infiltracji zanieczyszczonej wody opadowej do 

gruntu a stamtąd do wód. W związku z tym, na etapie budowy oraz w trakcie prac wydobywczych 

należy przestrzegać regularnych kontroli układów hydraulicznych w pojazdach, unikać wlewania 
płynów eksploatacyjnych oraz paliwa na terenie prac oraz natychmiast usuwać wszelkie 

zaobserwowane usterki w pojazdach i maszynach. Dodatkowo zaplecze budowy oraz zakładu 

wydobywczego powinny być zaopatrzone w sorbenty, które umożliwią ściągnięcie skażonego 

gruntu, który następnie powinien zostać oddany do utylizacji. 
 

Droga ekspresowa 

Oddziaływanie drogi ekspresowej na środowisko wodne może być efektem prac 

prowadzonych w korycie cieków lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powyższe prace mają 
miejsce wtedy gdy planowana droga przecina istniejące cieki iż związane są głównie z budową 

nowych obiektów mostowych lub przebudowie istniejących. W celu budowy lub przebudowy 

obiektów mostowych może być wymagane wykonanie lokalnych odwodnień. Jednak z uwagi na 

fakt, że takie prace nie są długotrwałe ponieważ związane są one ze wstępnym etapem prac 
polegającym na fundamentowaniu obiektów, negatywne oddziaływanie w związku z odwodnieniem 

ma ograniczona zasięg więc nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia. Zarówno na obszarze nr 1 jak i nr 2 planowana droga nie przecina żadnych 
istniejących cieków w związku z tym nie przewiduje się tutaj prowadzenia prac w ich korytach lub 

ich bezpośrednim więc negatywne oddziaływanie nie będzie występować 
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Odpady 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 

Na etapie realizacji nowych obiektów kubaturowych oraz dróg produkowane będą różnego 
rodzaju odpady. Mogą to być odpady niebezpieczne jak również inne niż niebezpieczne. 

Przewiduje się, że będą to głównie odpady z grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923), m.in.: 

 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, np. beton, cegły, 
płyty, 

 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, 

 drewno, 

 tworzywa sztuczne, 

 materiały izolacyjne, 

 kable i inne wymienione w 17 04 10, 

 konstrukcje stalowe, 

 opakowania z papieru i tektury, 

 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 

 materiały i ubrania ochronne. 

W związku z tym, że prace powyższe prace będą prowadzone przez ludzi, oprócz 

powyższych odpadów, będą powstawać również odpady komunalne. Będą to różnego rodzaju 
opakowania po posiłkach, papiery, worki, reklamówki, resztki jedzenia. Zarówno odpady 

budowlane jak i komunalne powinny być przechowywane w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym podłożu z dala od cieków, zastoisk 

wody, oczek wodnych itp. Dodatkowo zaleca się, aby były one przechowywane selektywnie, a 
następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym uprawnienia do ich 

utylizacji lub do zagospodarowania.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.  w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 

2015, poz. 93) Inwestor może część odpadów przekazać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami do odzysku. Część odpadów natomiast (gleba, 

ziemia) może być powtórnie wykorzystana np. do niwelowania drobnych nierówności terenu, do 
zasypania fundamentów nowych obiektów.  

Na etapie eksploatacji nowych dróg nie przewiduje się produkcji odpadów. Natomiast 

produkcja odpadów będzie miała miejsce w trakcie użytkowania nowych obiektów zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej, produkcyjnej oraz usługowej. W zależności od rodzaju prowadzonej 
działalności, na analizowanym terenie mogą powstawać różnego rodzaju odpady. Mogą wśród nich 

być również odpady niebezpieczne. W sytuacji, gdy któraś z powstałych na przedmiotowych 

terenach usług lub produkcji będzie wiązała się z emisją odpadów, zaleca się, aby były one 

przechowywane w szczelnych pojemnikach na utwardzonych podłożu, a następnie oddane do 
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utylizacji odpowiednim służbom. Taki warunek został wprowadzony w ustaleniach projektu planu, 

mianowicie „w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych, należy 

zapewnić odbiór i utylizację przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi”. 
W celu uregulowania kwestii związanych z postępowaniem z odpadami, w ustaleniach 

projektu planu dotyczącego części nieruchomości położonych w obrębach Gościeradów, 

Gościeradów Folwark, Gościeradów Plebański, Wólka Gościeradowska zawarto następujący zapis 

„Gospodarka odpadami, w tym odbiór i utylizacja odpadów technologicznych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz lokalnymi”. 

 

Droga ekspresowa 

Z wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2017 r. nr 
DOOŚ-OAII.4200.18.2015.eu.15 nawiązującej do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach z dnia 24 czerwca 2015 r. znak WII-I.4200.3.2012.MM.68 wynika, że 

emisja odpadów będzie związana z etapem realizacji planowanej drogi ekspresowej, a jej głównym 

źródłem będą: 

 prace rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych) kolidujących z planowana trasą drogi ekspresowej, 

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z trasą, 

 roboty ziemne na potrzeby wykonani wykopów, 

 roboty konstrukcyjno montażowe, 

 przebudowa istniejących dróg polegająca na zerwaniu nawierzchni betonowej i asfaltowej, 

 likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu-siecią wodociągową, telefoniczną, 

trakcyjną, oświetleniową, 

 ułożenie nawierzchni dróg, 

 eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych, 

 pobyt ludzi w pasie roboczym. 

Analizując powyższe prace będące źródłem odpadów można stwierdzić, że będą one takie 
same jak w przypadku odpadów powstałych na etapie budowy i eksploatacji nowej zabudowy oraz 

dróg niższych klas. 

W związku z tym na etapie budowy drogi ekspresowej również należy zapewnić właściwe 

gospodarowanie odpadami polegające na selektywnym magazynowaniu w specjalnie 
przeznaczonym do tego celu miejscu oraz w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się ich 

do środowiska. Magazynowane odpady powinny być sukcesywnie przekazywane odpowiednim 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

Natomiast na etapie eksploatacji projektowanej drogi ekspresowej nie przewiduje się 
znaczących emisji odpadów. Niewielkie ilości będą związane z realizacją infrastruktury 

zapewniającej właściwe funkcjonowanie drogi (oświetlenie, urządzenia odwadniające) oraz 

parkingów (MOPów - miejsc obsługi podróżnych). Planowane parkingi będą zaopatrzone w 

odpowiednią liczba pojemników na segregowane odpady, które będą regularnie opróżniane przez 
wyspecjalizowane podmioty. Przy zrealizowaniu powyższych postulatów, które również zostały 
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ujęte w wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej drogi, nie przewiduje 

się negatywnego oddziaływania emitowanych odpadów na środowisko. Należy dodać, że zarówno 

na obszarze nr 1 jak i 2 nie są planowane żadnego miejsca obsługi podróżnych, więc ich 
negatywne oddziaływanie związane z emisja odpadów można wykluczyć. 

 
Ścieki 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 
Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych przewiduje się emisję ścieków socjalno-

bytowych. W związku z tym zaplecza budowy powinny być zaopatrzone w kabiny sanitarne ze 

szczelnymi zbiornikami na nieczystości. W celu ochrony środowiska wodnego oraz gleb przed ich 

ewentualnym zanieczyszczeniem ściekami zaleca się, aby powyższe zbiorniki były systematycznie 
opróżniane przez odpowiednie podmioty oraz w sposób zapewniający ochronę przed ewentualnym 

wyciekiem zanieczyszczeń. 

Na etapie użytkowania powstałej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej oraz 

usług publicznych przewiduje się powstanie ścieków socjalno-bytowych. Najlepszym sposobem 
odprowadzania ścieków jest podłączenie obiektów budowlanych do istniejącej sieci kanalizacji. 

Niestety Gmina Smyków nie jest w całości skanalizowana i tylko nieliczne obiekty są aktualnie do 

niej podłączone więc nie przewiduje się, aby nowo powstałe obiekty miały możliwość do 

podłączenia do niej. W związku z tym, do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej w zapisach 
planu dopuszczano stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników 

bezodpływowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo wydymanym sposobem utylizacji 

ścieków, niemniej jednak są to rozwiązania bardzo drogie więc można założyć, że przy znaczącej 

większości z nowych obiektów będą stosowane zbiorniki bezodpływowe. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku zbiorników bezodpływowych ich właściwe funkcjonowanie zapewnią regularne 

kontrole ich szczelności oraz systematyczne wypróżnianie. W celu zminimalizowania negatywnego 

oddziaływania powstałych ścieków socjalno-bytowych na środowisko gruntowo-wodne, w zapisach 

projektu planu wprowadzono następujące zapisy: 
 dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy obowiązuje odprowadzanie ścieków 

systemem sieci kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub, do czasu realizacji sieci, do zbiornika bezodpływowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.); 

 w granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3, dopuszcza się budowę, 

rozbudowę, przebudowę i remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej o 

maksymalnej średnicy nominalnej rurociągu (dn) nie większej niż 300 mm, w oparciu o 
projekty budowlane inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym 

terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu stref 

ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie 
mniejszych niż 2,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i 

mniejszych oraz 4,0 m dla sieci o średnicy dn 201 − 300 mm; 

 należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
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Przy zrealizowaniu powyższych ustaleń nie należy spodziewać się zagrożenia dla wód 

powierzchniowych czy też podziemnych. Wszelkie powstałe ścieki, zarówno produkcyjne jak i 

komunikacyjne będą gromadzone w szczelnych instalacjach i odprowadzane do cieków dopiero po 
ich podczyszczeniu, tak aby zawartość substancji szkodliwych nie przekraczała dopuszczalnych 

norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). 
 

Droga ekspresowa 

Etap eksploatacji projektowanej drogi ekspresowej może wiązać się z oddziaływaniem na 

środowisko wynikającym z emisji ścieków komunikacyjnych. Powstają one wskutek wymieszania 
wody opadowej z cząsteczkami kurzu, smarów i produktów ropopochodnych utrzymujących się 

na szczelnej powierzchni asfaltu. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń dla wód mogą być 

środki chemiczne służące do odladzania powierzchni drogi. Obecnie stosuje się kilka sposobów 

odprowadzania powyższych ścieków. Pierwszy z nich polega na odprowadzaniu 
zanieczyszczonych wód do przydrożnych rowów, a stamtąd do pobliskich cieków lub 

odprowadzenie ich poprzez bezpośrednią infiltrację do gleby. W celu ochrony środowiska 

gruntowo-wodnego należy odpowiednio odprowadzić wody opadowe i roztopowe z terenu 

planowanej inwestycji. Odprowadzenie ścieków komunikacyjnych za pomocą przydrożnych 
rowów może być stosowane przy planowanych drogach. W związku z tym proponuje się wzdłuż 

nich budowę rowów, które zapewniają retencję przepływów oraz intensyfikują procesy 

oczyszczania (zwłaszcza rowy trawiaste). W sytuacji dużego natężenia ruchu drogowego w celu 

intensyfikacji procesu samooczyszczania można zastosować w rowach progi, przegrody 
piętrzące oraz wysokie koszenie traw. Zaleca się również systematyczną pielęgnację rowu oraz 

dbanie o jego drożność, aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Następnie 

zanieczyszczone wody powinny być odprowadzane rowami do separatorów oraz osadników i 

dopiero po oczyszczeniu trafiały do okolicznych cieków.  
Natomiast innym rozwiązaniem, które powinno być zastosowane przy odprowadzaniu 

ścieków komunikacyjnych z placów manewrowych, parkingów oraz innych utwardzonych 

powierzchni jest kanalizacja deszczowa. Woda przy takim rozwiązaniu spływa do kratek 

ściekowych umieszczonych przy drodze i trafia do kanałów deszczowych zaopatrzonych w 
systemy oczyszczające (separatory i osadniki), a następnie do rzek. W celu odprowadzenia wód 

do cieków stężenie substancji ropopochodnych w nich zawarte nie może być większe niż 

przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). 

Z wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej drogi wynika, że w 

celu ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych wody opadowe oraz roztopowe 
odprowadzane będą powierzchniowo lub poprzez wpusty kanalizacyjne systemem rowów 

trawiastych z warstwą filtracyjną żwirowo-piaskową lub za pomocą kanalizacji deszczowej z 

zastosowaniem urządzeń oczyszczających oraz zbiorników retencyjnych. Odprowadzenie wód 
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poprzez rowy trawiaste będą zastosowane na znacznym odcinku projektowanej drogi z uwagi na 

dość korzystne warunki naturalnej ochrony lokalnych zasobów wód podziemnych. Natomiast 

kanalizacja deszczowa stosowana będzie przede wszystkim w miejscach gdzie nie ma 
możliwości bezpośredniego odprowadzania ścieków z drogi do rowów otwartych czyli na 

odcinkach mostowych, wiaduktach oraz w obrębie węzłów drogowych. Jeden z takich węzłów 

zlokalizowany jest w północnej części obszaru nr 2 w Miedzierzy. Oprócz powyższych obiektów 

kanalizacja zamknięta zastosowana będzie w sąsiedztwie dolnych przejść dla zwierząt gdzie 
projektowana droga koliduje ze szlakami migracyjnymi oraz w Stefach kolizji z drogami lokalnymi 

przebiegającymi pod projektowana drogę ekspresową. Wody pochodzące z odwodnienia 

odprowadzane będą bezpośrednio do odbiorników lub poprzez zbiorniki retencyjne, które 

pozwolą na rozłożenie w czasie jednorazowego maksymalnego zrzutu wód deszczowych do 
odbiorników dzięki zretencjonowaniu części opadów. Przewiduje się, że przy prawidłowej 

eksploatacji urządzeń oczyszczających stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i ziemi nie będą przekraczać 100 mg/l zawiesiny oraz 15 mg/l substancji 

ropopochodnych. 
Na etapie budowy drogi ekspresowej możliwy jest wpływ przedsięwzięcia na elementy 

biologiczne takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrofity oraz makrobezkręgowce bentosowe co 

może z kolei wiązać się niewielkim pogorszeniem stanu siedlisk oraz wpływać na elementy 

fizykochemiczne w związku z okresowym wzrostem zanieczyszczeń w postaci zawiesiny 
mineralnej. Niemniej jednak z uwagi na rozłożenie prac w czasie oraz stosowane 

zabezpieczenia nie przewiduje się pogorszenia aktualnego stanu wód. Pomimo faktu, iż wody 

opadowe i roztopowe będą odprowadzane do cieków, nie przewiduje się również istotnego 

wpływu na dynamikę przepływu i reżim hydrologiczny JCWP w obrębie których zlokalizowane są 
obszary nr 1 oraz 2. Z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, że ilość 

wprowadzonych wód z odwodnienia drogi nie spowoduje konieczności przebudowy koryt cieków 

i rowów w celu zwiększenia przepustowości hydraulicznej odbiorników. System odwadniania 

drogi wyposażony będzie w urządzenia oczyszczające, co ma na celu zapewnienie właściwej 
ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do wód. Prognozuje się, że do 2035 stężenia zawiesiny 

ogólnej wynosić będą ok. 62 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych ok. 4,6 mg/l czyli znacznie 

poniżej wartości dopuszczalnych. Podsumowując można stwierdzić, że realizacja drogi 

ekspresowej nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie wiązała się z ryzykiem 
nieosiągnięci celów środowiskowych.    

 

W celu uregulowania kwestii związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, 

w projekcie planu wprowadzono następujące ustalenie: 
 wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po terenie; 

 docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
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do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1800). 

Z powyższego zapisu wynika, że na terenie planu docelowo wody opadowe i roztopowe, 
które mogą zawierać nieczystości ujmowane będą w systemy kanalizacji. Poprzez powyższe 

systemy woda odprowadzana będzie do cieków lub do gruntu, ale dopiero po wcześniejszym 

podczyszczeniu. Zachowanie powyższych warunków jest wystarczające, aby nie dopuścić do 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami. 
Oprócz powyższych zapisów w projekcie planu, w celu zapewnienia odpowiedniej 

efektywności systemów odprowadzających zanieczyszczone wody zaleca się: 

 systematyczne czyszczenie wszystkich elementów oraz zapewnienie ich drożności, 

 prowadzenie bieżących napraw uszkodzonych elementów z uzupełnieniem brakujących 

elementów, 

 dbałość o szczelność wszystkich elementów odprowadzających, 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żeliwnych odpowiednich powłokami. 

 

Wpływ na rzeźbę terenu, powierzchnię terenu oraz gleby 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 
Realizacja nowych obiektów budowlanych może wiązać się z niewielkim oddziaływaniem na 

ukształtowanie terenu. Z uwagi na rzeźbę analizowanych obszarów oraz występujące pochyłości  

(zwłaszcza na obszarze nr 2) możliwe jest, że usytuowanie nowych obiektów będzie wymagało 

wyrównania terenu na wstępnym etapie prac. W przypadku konieczności przeprowadzenia 
powyższych prac zaleca się, aby w celu wyrównania terenu wykorzystać ziemię pochodzącą np. z 

wykopów pod fundamenty. 

Oprócz zmian w ukształtowaniu terenu, realizacja nowych obiektów może wiązać się z 

oddziaływaniem na środowisko glebowe wynikającym z wykonywanych prac ziemnych związanych 
z wykonaniem fundamentów. W trakcie tych prac może dojść do całkowitego zniszczenia 

wykształconego profilu glebowego. Jednak z uwagi na to, że na analizowanym terenie nie 

występują znaczące powierzchnie gleb chronionych klasy I-III tylko przeważają mało urodzajne 

gleby klasy IV i V, rozwój nowego zainwestowania nie spowoduje utraty cennych gruntów. 
Przewiduje się, że zniszczeniu ulegnie głównie poziom organiczny oraz próchniczny, ale w 

przypadku potrzeby wykonania głębszych wykopów ingerencja może być znacznie większa i może 

obejmować cały profil glebowy aż do skały macierzystej. Z uwagi na powyższe zaleca się, aby w 
trakcie prac przygotowawczych zdjąć wierzchnią warstwę gleby (30-40 cm) i złożyć ją na pryzmie 

w osłoniętym przed wiatrem miejscu i rozplantować ją w granicy przedsięwzięcia po zakończeniu 

prac. Nie tylko prace związane z wykopem będą wiązały się z negatywnym oddziaływaniem na 

gleby. Innym zjawiskiem niekorzystnym dla gleb, może być ich sprasowanie w wyniku powstania 
ciężkich obiektów budowlanych. Zjawisko to może doprowadzić do zanikania porów w glebie, w 

których gromadzi się tlen oraz woda. Brak tych elementów może również spowodować 

obumieranie gleby. 
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Droga ekspresowa 

Realizacja planowanej drogi ekspresowej będzie wiązała się z oddziaływaniem na 

powierzchnię ziemi głównie na etapie prac ziemnych, które trwale zmienią ukształtowanie 
terenu. W trakcie ich budowy dojdzie do całkowitego zniszczenia pokrywy glebowej na całej 

szerokości pasa drogowego. Część gleb może ulec zniszczeniu podczas ściągania wierzchniej 

warstwy ziemi pod drogę natomiast pozostała część gruntu pozostała w pasie drogowym 

zostanie przemieszana z wodą i cementem w celu stworzenia twardego, szczelnego podkładu 
odpornego na warunki atmosferyczne. Następnie pas drogowy zostanie pokryty kruszywem 

naturalnym i ugnieciony za pomocą maszyn tworząc tym samym podbudowę drogi. Na tak 

przygotowany teren nakłada się i walcuje kolejne warstwy drogi (warstwę podbudowy asfaltowej, 

warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną). Przykrycie terenu nieprzepuszczalną warstwą asfaltu 
ograniczy dostęp gleby do tlenu oraz wody doprowadzając tym samym do jej obumierania. 

Z wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej drogi ekspresowej 

wynika, że w celu ochrony pokrywy glebowej przy budowie drogi na wstępnym etapie prac 

ściągnięta będzie w pierwszej kolejności wierzchnia warstwa gleby. Zaleca się, aby została ona 
złożona na pryzmie w zacienionym, dobrze przewietrzanym miejscu. Pozostała część ziemi z 

terenu prac natomiast złożona zostanie na innej pryzmie. Po zakończeniu prac do drobnych 

niwelacji terenu wykorzystana zostanie martwica, a następnie na wyrównanej powierzchni 

rozplantowany humus w terenach sąsiadujących. Takie działanie zapewni właściwą ochronę 
organicznej części pokrywy glebowej i nie doprowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Dodatkowo, 

w miejscach gdzie jest to możliwe, zaleca się do budowy parkingów oraz placów wykorzystanie 

materiałów przyjaznych środowisku takich jak ekorastry czy też płyty ażurowe. Charakteryzują się 

one dużą wytrzymałością na obciążenia oraz zapewniają odpowiednie warunki wodno-powietrzne 
dla gleby, umożliwiają rozwój roślin oraz optymalizują gospodarkę odżywczymi substancjami w 

glebie. Z wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika również, że w celu 

rozpoznania stanu środowiska gruntowego i gruntowo-wodnego na etapie prac budowlanych 

przewiduje się: 

 stały nadzór geologiczny w trakcie prac związanych z usuwaniem ziemi, 

 ogólne badania rozpoznawcze – makroskopowa ocena stanu środowiasa gruntowego i 
gruntowo-wodnego, 

 analizy organoleptyczne, 

 w razie potrzeby dodatkowe badania np. badania atmogeochemiczne przy użyciu 
podręcznych sond pomiarowych w celu oceny ryzyka zanieczyszczenia gruntu, badania 

laboratoryjne prób gruntu w celu stwierdzenia skażenia gruntu oraz określania konieczności 

przeprowadzenia rekultywacji, oszacowanie wielkości zanieczyszczenia (objętości 

zanieczyszczonego gruntu) w celu właściwego zaplanowania działań naprawczych 
(rekultywacji).  

Natomiast na etapie eksploatacji nie przewiduje się żadnego negatywnego oddziaływania 

planowanej drogi ekspresowej na warunki glebowe oraz powierzchnię terenu. 
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Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody ożywionej      
Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 

W wyniku prac budowlanych przy nowej zabudowie mieszkaniowej, zagrodowej, 
produkcyjnej oraz usługowej dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej na analizowanych terenach. W 

związku z tym, że znaczącą część analizowanych obszarów aktualnie stanowią tereny rolnicze 

oraz nieużytki w wyniku powyższych prac zniszczeniu ulegną głównie agrocenozy oraz 

towarzysząca im roślinność segetalna. Zostanie ona bezpowrotnie zniszczona w trakcie prac 
związanych z wykonywaniem wykopów pod fundamenty. Dodatkowo, część roślinności może ulec 

zniszczeniu w wyniku rozjeżdżenia przez pojazdy dowożące materiały budowlane oraz wykonujące 

pracę na placach budowlanych. 

Po zakończeniu prac budowlanych przy nowych obiektach, przewiduje się powtórne 
wprowadzenie roślinności, dzięki której, na obszarach opracowania dotychczasowe ekosystemy 

rolnicze oraz tereny nieużytków przekształcone zostaną w zieleń uporządkowaną. Monotonny 

świat flory zostanie wzbogacony o gatunki roślin sztucznie wprowadzone przez człowieka (np. 

krótko przystrzyżone trawniki, krzewy, zadrzewienia). Oprócz wzrostu liczby gatunków roślin 
wchodzących w skład zieleni uporządkowanej, będzie ona również służyć podniesieniu walorów 

krajobrazowych. Dodatkowo, oprócz roślin sztucznie wprowadzonych przez człowieka, możliwe 

jest, że dotychczasowa roślinność, w efekcie pojawienia się terenów zainwestowanych zaadoptuje 

się do nowych warunków i zaczną rozwijać się gatunki ruderalne. Wprowadzenie terenów 
zielonych jako element towarzyszący obszarom zainwestowanym zostało zapewnione w 

ustaleniach projektu planu poprzez wskazanie procentowego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej. Poniższa tabela przedstawia wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla 

poszczególnych przeznaczeń terenów wprowadzonych w ustaleniach projektu planu. 
 

Tabela.5. Wartości wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonej w projekcie planu 

 

Przeznaczenie terenu Wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej [%] 
MN > 50% 

zabudowa mieszkaniowa > 60%  
RM.MN 

zabudowa zagrodowa > 70% 

RM zabudowa mieszkaniowa > 60% 

US > 50% 

MNU min. 40% 

RU > 30% 

UP > 50% 

U min. 30% 

EW min. 10% 

AG > 30% 

T min. 20% 

ZU min. 60% 

W min. 70% 
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Oprócz powierzchni biologicznie czynnej, zarówno na obszarze nr 1 jaki i nr 2 utrzymane 

zostały istniejące tereny leśne, które zwierzęta mogą wykorzystać jako potencjalne miejsce do 

bytowania oraz schronienie przed ludźmi. Na obszarze nr 1, wzdłuż północnej oraz zachodniej 
granicy planowanego obszaru produkcyjno-usługowego wprowadzono teren zieleni izolacyjnej, 

który oprócz ochrony akustycznej również będzie pełnił rolę ekologiczną.           

W trakcie prac budowlanych przy nowej zabudowie mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej 

dojdzie do oddziaływania na świat fauny. Wpływ na większe zwierzęta może być związany przede 
wszystkim z emisją hałasu w powstałą trakcie powyższych prac. Jej źródłem będą pojazdy oraz 

maszyny budowlane, ludzie oraz same prace. Natomiast małe bezkręgowce żyjące w ziemi mogą 

zostać zmiażdżone przez ciężkie pojazdy i zadeptane przez ludzi, a część przeniesiona wraz z 

wykopaną lub zebraną ziemią w inne miejsce. 
Na etapie funkcjonowania nowych obiektów głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na 

zwierzęta będzie stała obecność ludzi oraz emitowany przez nich hałas. Należy jednak podkreślić, 

że nowe obiekty budowlane zostały zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zamieszkanych, więc przebywające tutaj zwierzęta zaadoptowały się do warunków życia w 
sąsiedztwie osiedli ludzkich i istniejących dróg oraz emitowanego przez nie hałasu, więc jedynym 

ograniczeniem dla nich może okazać się zmniejszenie terenów otwartych nadających się do 

polowań dla drapieżników, a dla pozostałych gatunków dla życia oraz swobodnej wędrówki. 

 
Droga ekspresowa 

Realizacja projektowanej drogi ekspresowej będzie wiązała się z oddziaływaniem na świat 

roślin (głównie na etapie budowy) oraz zwierząt (na etapie budowy jak i eksploatacji). W związku z 

tym, że planowana inwestycja na terenie 1 jak i 2 przebiega przez tereny rolne w pasie inwestycji 
całkowitemu zniszczeniu ulegną występujące tam pospolite gatunki roślin uprawnych oraz 

towarzyszących im roślin segetalnych. Oprócz powyższych gatunków, realizacja inwestycji 

wymagała będzie wycinki istniejących kompleksów leśnych kolidujących z trasą planowanej drogi. 

Taka sytuacja będzie miała miejsce w południowej części obszaru nr 2. Z wydanej Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej drogi ekspresowej wynika, że inwestor dokona 

wszelkich starań, aby ingerencja inwestycji w ekosystemach leśnych była jak najmniejsza poprzez 

ograniczenie zajętości terenu jedynie do pasa o szerokości niezbędnej do prawidłowego 

wykonaniu robót. Oprócz tego drzewa nie przeznaczone do wycinki, a zlokalizowane w pobliżu 
pasa robót zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez osłonięcie ich 

pni deskami, siatkami lub słomą, a prace wykonywane w strefie korzeniowej prowadzone będą 

ręcznie lub niewielkimi koparkami. Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie osłonięte zostaną 

matą słomianą lub jutową zwilżaną w razie potrzeby. Dodatkowo wszelkie place składowe 
lokalizowane będą poza zasięgiem rzutu koron oraz nie będzie praktykowane obsypywanie ziemią 

pni drzew oraz krzewów i obszarów pod nimi. Po zakończeniu wszelkich prac, na terenach w 

sąsiedztwie inwestycji zostanie powtórnie wprowadzona zieleń poprzez wykonanie sztucznych 
nasadzeń złożonych z gatunków rodzimych. Dodatkowo wykonane zostaną nasadzenia mające na 

celu naprowadzenie zwierząt na przygotowane dla nich przejścia. 
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Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby planowanej drogi 

ekspresowej wynika, że w jej rejonie występuje 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, i należą do nich: bocian czarny, derkacz, żuraw, dzięcioł czarny, lerka i gąsiorek, bocian 
biały, cietrzew, jarzębata, ortolan, zimorodek, lelek, bak, bielik, błotniak stawowym, rybołów, 

kropiatka, rybitwa rzeczna. Część z powyższych gatunków może występować w rejonie inwestycji 

na obszarach nr 1 jak i 2. Etap budowy oraz późniejsze funkcjonowanie drogi może powodować 

wycofywanie się gatunków ptaków gniazdujących lub bytujących w rejonie planowanej inwestycji 
oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Głównym czynnikiem stresującym dla ptaków będzie emisja 

hałasu, która będzie powodować ich płoszenie do czasu oswojenia się z nowym elementem w 

środowisku. W planowanym pasie drogowym zniszczeniu ulegną stanowiska lęgowe o ile takie 

istnieją. Przez pojęcie zaniku należy rozumieć opuszczenie przez ptaki dotychczas 
wykorzystywanych stanowisk lęgowych i przeniesienie się w sąsiednie tereny poza obszar 

realizowanej inwestycji. Przewiduje się, że ptaki przeniosą się na tereny zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w terenach o podobnych warunkach siedliskowych. W 

Raporcie sporządzonym na potrzeby omawianej drogi ekspresowej stwierdzono, że budowa 
inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na ptaki występujące w rejonie inwestycji. Jako 

głównym negatywny czynnik podano zajęcie siedlisk. Mające jednak na uwadze, że wszelkie prace 

przygotowawcze, przede wszystkim wycinka drzew przeprowadzona będzie w okresie poza 

lęgowym więc przyjęcie takiego rozwiązania stanowczo ograniczy straty w lęgach. W Raporcie 
stwierdzono również, że faza budowy nie będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na 

zagęszczenie populacji ptaków zarówno na terenach rolniczych jak i leśnych. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że w rejonie planowanej drogi 

ekspresowej występuje co najmniej 17 gatunków ssaków chronionych wymienionych w Załączniku 
II Dyrektywy Siedliskowej, mianowicie: rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 

gacek brunatny, wiewiórka, łasica, gronostaj, karczownik, zębiełek białawy, mroczek późny. 

Oddziaływanie planowanej drogi ekspresowej na gatunki ssaków będzie wiązała się podobnie jak 

w przypadku ptaków z trwałym lub czasowym zmniejszeniem potencjalnych siedlisk niektórych 
gatunków. Czasowe zajęcie będzie związane z lokalizacją baz magazynowych oraz zaplecza 

budowy natomiast trwałe z funkcjonowaniem samej inwestycji. Biorąc pod uwagę gatunki bytujące 

w rejonie inwestycji oraz atrakcyjność terenów opracowania nie przewiduje się, aby planowana 

droga ekspresowa wiązała się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na populacje 
występujących tutaj ssaków. Ze względu na liniowy charakter inwestycji drobne zwierzęta będą 

mogły łatwo przemieszczać się po terenach znajdujących się wzdłuż planowanej drogi. Natomiast 

realizacja inwestycji może ograniczyć możliwość przemieszczania się dużych ssaków. Nie mniej 

jednak w celu zapewnienia im możliwości migracji w projekcie drogi wyznaczono przejścia dla 
zwierząt średnich i dużych oraz drobnych (płazów). Kilka z takich przejść zlokalizowane zostanie 

na obszarze nr 1 oraz 2. Przejścia ekologiczne małe planowane są na odcinku drogi w 25+140 km 

drogi oraz 25+705 km na obszarze nr1. Natomiast przejścia dla średnich i dużych zwierząt 
planowane są na odcinku drogi 24+599 km na obszarze nr 1. 

Z „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie  

nowego wiatraka o mocy 850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.  919/1, 
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918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 w m. Królewiec” dla terenu położnego w obrębie obszaru 

nr 2 wynika, że analizowany teren może stanowić bazę żerowiskową dla takich gatunków 

nietoperzy jak mroczek późny, karlik malutki, borowiec wielki. W związku z tym, że bazę 
żerowiskową powyższych gatunków stanowią owady istotnym czynnikiem mogącym wpływać na 

zwiększenie ich liczebności jest wprowadzenie sztucznego oświetlenia wzdłuż drogi. Duże 

skupiska owadów z kolei mogą z kolei zwabiać nietoperze w związku z tym, w celu 

wyeliminowania ryzyka kolizji nietoperzy z pojazdami, w miejscu dużych skupisk owadów 
zastosowane będą oprawy oświetleniowe uliczne z sodowym źródłem światła. Z Raportu 

wykonanego na potrzeby drogi ekspresowej wynika, że nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na nietoperze oraz nie wiąże się ze znaczącym 

ryzykiem ich kolizji z pojazdami. 
Faza budowy inwestycji może wiązać się również z okresowym, niewielkim oddziaływaniem 

na populacje płazów, w związku z tym inwestor zobowiązał się do prowadzenia prac budowlanych 

pod nadzorem herpetologa wchodzącego w skład nadzoru przyrodniczego. W miejscu 

występowania płazów place budowy będzie tymczasowo ogradzane co uniemożliwi przedostanie 
się płazów na jezdnię w trakcie prowadzonych prac. Powyższe zabezpieczenia będzie wykonany 

z siatki o odpowiednich parametrach, aby uniemożliwić płazom przekraczanie go dołem jak 

również i górą. Grodzeni wykonane zostanie z materiału cechującego odpowiednim i trwałym 

naciągiem aby nie dopuścić do jego pofałdowania. W przypadku wtargnięcie pojedynczych 
gatunków płazów na place budowy będą one odławiane i przenoszone do zbiorników wodnych i 

miejsc wytypowanych przez specjalistę herpetologa. W trackie zasypywania wykopów nadzór 

przyrodniczy będzie również sprawdzał dno i ściany pod kątem obecności płazów. W przypadku 

zastosowania powyższych rozwiązań nie przewiduje się również znaczącego negatywnego 
oddziaływania planowanej drogi ekspresowej na świat płazów. 

Należy również dodać, że wszelkie prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem 

przyrodniczym w skład, którego będą wchodzić specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii oraz 

botaniki. Nadzór przyrodniczy powinien obejmować kontrolę działań, których celem jest 
minimalizowanie ujemnego wpływu prac na środowisko przyrodnicze na etapie przygotowawczych 

i realizacji robót budowlanych. Polegać będzie on na ustaleniu harmonogramu prowadzenia robót, 

kontroli sposobu prowadzenia prac, a w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych zdarzeń, 

podejmowaniu decyzji mających na celu ochronę bioróżnorodności, nadzorowaniu prac 
polegających na przenoszeniu gatunków roślin chronionych, obserwacji pracy sprzętu na 

odcinkach projektowanej drogi oraz kontroli nad czynnościami związanymi z usuwaniem 

wierzchniej warstwy ziemi. 

Podsumowując powyższe można stwierdzić, że nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania na świat flory fauny w wyniku realizacji ustaleń przedmiotowego projektu 

miejscowego planu. 

 
Korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 
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Przez północno-wschodnią część miejscowości Królewiec, wzdłuż Czarnej Taraski przebiega 

korytarz ekologiczny o lokalnym znaczeniu łączący tereny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny z korytarzem krajowym – doliną rzeki Czarnej Koneckiej. W obrębie 
powyższego korytarza nowe tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów już zainwestowanych pod zabudowę mieszkaniową czy też zagrodową. Analizując obecny 

stan zagospodarowania terenu można stwierdzić, że jego drożność została już obecnie przerwana 

przez gęstą zabudowę w jego północno-zachodniej części oraz istniejącą drogę powiatową. 
Wyznaczenie w ramach powyższego korytarza nowych terenów mieszkaniowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejących budynków jest uzasadnione ponieważ nowa zabudowa nie wkracza w 

tereny otwarte zostawiając tym samym znaczną szerokość korytarza bez zainwestowania 

umożliwiając swobodną migrację zwierząt. Dodatkowo należy nadmienić, że wyznaczanie nowych 
terenów mieszkaniowych oraz ich zagęszczenie w ramach istniejącego zainwestowania jest 

zgodne z zasadą „dobrego sąsiedztwa” oraz pojęciem „ładu przestrzennego”. Analizując powyższe 

można stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu planu nie powinna wiązać się ze znaczącym 

oddziaływaniem na lokalny korytarz ekologiczny. W celu umożliwienia swobodnej wędrówki 
zwierząt w ramach osiedli ludzkich zaleca się stosowanie ażurowych ogrodzeń. 

 

Droga ekspresowa 

Planowana droga ekspresowa na obszarach objętych planem przebiega na zachód od 
lokalnego korytarz ekologicznego w znacznej odległości więc nie będzie wiązała się z negatywnym 

oddziaływaniem na powyższy element przyrodniczy. 

 
Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, które są 

wywołane hałasem pochodzącym ze źródeł znajdujących się w środowisku, określanych za 

pomocą odpowiednich wskaźników akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni. Na 

klimat akustyczny środowiska wpływa przede wszystkim hałas komunikacyjny, przemysłowy i 
komunalny. 

  Z uwagi na to, że nadmierny hałas uznawany jest nie tylko za element zanieczyszczający 

środowisko, ale również szkodliwy dla ludzi, w Polsce zostały określone jego dopuszczalne normy. 

Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 112). Określone 

progi poziomu hałasu są różne w zależności od przeznaczenia terenu, i tak najbardziej restrykcyjne 

normy przyjęto dla obiektów mieszkaniowych, szpitali oraz ośrodków uzdrowiskowych.  

 
Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, usług publicznych oraz 

będzie wiązał się z emisją hałasu, której źródłem będą pojazdy oraz maszyny wykorzystane w 
trakcie budowy, a także pracujący ludzie. Emitowany hałas będzie miał charakter 

niezorganizowany, a jego zasięg będzie zależny od rodzaju wykorzystanych maszyn. Przykładowo 

- moc akustyczna koparki wynosi ok. 108 dB, traktora ok. 100 dB, a spawarki ok. 97 dB. Przy 
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założeniu, że prace budowlane byłyby prowadzone w ciągu dnia, hałas emitowany nie będzie 

uciążliwy gdyż będzie wpisywał się w tło akustyczne, na które składa się zarówno hałas ze 

środków transportu, prac gospodarczych jak i wszelkich prac wykonywanych przez okolicznych 
mieszkańców. 

Na etapie użytkowania nowych obiektów również przewiduje się emisję hałasu. Jej źródłem 

będą sami ludzie oraz wszelkie prace gospodarcze przez nich wykonywane w ramach posesji. Nie 

przewiduje się jednak, aby poziom emitowanego hałasu przekraczał dopuszczalne normy 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

Zarówno na obszarze nr 1 jak i 2 w pobliżu projektowanej drogi ekspresowej planuje się 

rozwój obiektów produkcyjnych oraz usługowych w związku z tym, na etapie ich funkcjonowania 

przewiduje się emisję hałasu, a jego wielkość będzie zależna od rodzaju prowadzonej działalności. 
Powyższe tereny produkcyjno-usługowe mają pełnić rolę tzw. strefy ekonomicznej 

zapewniającej rezerwy terenu dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć swoją 

działalność na ternie Gminy Smyków. Analizując zapisy ustaleń projektu planu przewiduje się, że w 

ramach powyższego terenu mogą rozwijać się zakłady produkcyjne, usługowe, usługowo-
handlowe oraz składowo-magazynowe. Powstanie na omawianym terenie powyższych obiektów 

może wiązać się z emisją hałasu, którego źródłem mogą być zarówno procesy produkcyjne jak i 

środki transportu. Wielkość hałasu emitowanego będzie zależna od stosowanej technologii 

produkcji natomiast hałas komunikacyjny będzie zależny od natężenia ruchu oraz rodzaju 
stosowanych pojazdów. Z uwagi na charakter powyższego terenu można założyć, że będą to 

głównie pojazdy ciężarowe. Dodatkowym źródłem hałasu mogą być prace związane z 

wyładunkiem lub załadunkiem towaru, jeżeli zakład będzie takich czynności wymagał. W celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej terenów sąsiadujących bezpośrednio z 
planowanymi terenami aktywności gospodarczej (AG) w zapisach projektu wprowadzono 

następujące ustalenie „dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób 

niepowodujący przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 112)”. Powyższy zapis nakazuje zachowanie 

dopuszczalnych norm hałasu emitowanego do środowiska, więc zgodnie z tym zapisem Inwestorzy 

będą zmuszeni do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa określających normy hałasu. 

W przypadku lokalizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub znacząco oddziaływać na 
środowisko, w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w Karcie 

informacyjnej lub Raporcie powinno być przeprowadzone modelowanie rozprzestrzeniania się 

hałasu i powinny być zaproponowane takie środki minimalizujące, aby powyższy nakaz zawarty w 

projekcie miejscowego planu oraz obowiązujące normy wynikające z przepisów odrębnych były 
zachowane. W ustaleniach szczegółowych dla terenów aktywności gospodarczych w zapisach 

projektu planu ujęto również następujący nakaz: 

§30. ust. 6. Przy realizacji zabudowy o funkcji produkcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
mieszkaniowych, ustala się: 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków 
dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza 

 

37 

 obowiązek nasadzeń zwartych szpalerów zieleni izolacyjnej w granicach własności na 

granicy terenów zabudowy mieszkaniowej; 

 obowiązek uwzględnienia w projekcie budowlanym inwestycji projektowanych nasadzeń 

zieleni izolacyjnej o szerokości pasa terenu min. 5,0 m.  
Powyższe ustalenie będzie również miało znaczący wpływ na ograniczenie zasięgu hałasu. 

Powstała zieleń izolacyjna zrealizowana w ramach powyższego zapisu będzie stanowić bufor 

ograniczający zasięg emitowanego hałasu jak i będzie pełnić funkcje ekologiczne i krajobrazowe. 

Nie mniej jednak należy podkreślić, że analizując wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz zagrodowej względem projektowanych terenów aktywności gospodarczej (AG) można 

stwierdzić, że nie przylegają one bezpośrednio do przyszłych terenów produkcyjnych. Na 

znaczącej powierzchni objętej projektem planu pomiędzy terenami mieszkaniowymi, a obszarami 

aktywności gospodarczej występują głównie otwarte tereny rolnicze, leśne lub drogi więc nie 
przewiduje się, aby emitowany hałas przekraczał dopuszczalne normy. Jedynie w północno-

wschodniej części obszaru nr 1 teren aktywności gospodarczej sąsiaduje bezpośrednio z 

zabudową zagrodową i mieszkaniową. W związku z tym w celu zapewnienia mieszkańcom 

odpowiedniego komfortu akustycznego na rysunku planu wyznaczono teren zieleni izolacyjnej, 
który musi zostać zrealizowany bezwzględu na to czy powstaną tam obiekty, które mogą wiązać 

się z wysoką emisją hałasu czy też nie. Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku 

dostosowania się do ustaleń zawartych w projekcie planu odnoszących się do hałasu oraz 

uwzględniając położenie terenów mieszkaniowych względem terenów aktywności gospodarczej 
można stwierdzić, że emitowany hałas nie będzie miał znaczącego wpływu na pogorszenie 

warunków akustycznych na omawianych obszarach. 

 

Droga ekspresowa 
Realizacja planowanej drogi ekspresowej będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat 

akustyczny przedmiotowych terenów zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. W fazie budowy 

źródłem emitowanego hałasu będzie typowy sprzęt budowlany: samochody ciężarowe, koparki, 

spychacze oraz specjalistyczne maszyny związane z budownictwem drogowym służące do 
rozścielania asfaltu oraz jego zagęszczenia np. walce. Hałas emitowany przez powyższe pojazdy 

będzie miał charakter punktowy, a jego największe nasilenie zlokalizowane będzie w rejonie 

aktualnego frontu prowadzonych prac. Należy również dodać, że będzie miał on charakter 

krótkotrwały, odwracalny i będzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsięwzięcia. W 
związku z tym, że poziom hałasu przy niektórych operacjach może być wyższy niż podczas 

normalnej eksploatacji drogi, prace budowlane na terenach chronionych akustycznie będą 

ograniczone do niezbędnego minimum, a ponadto będą prowadzone tylko w porze dziennej (od 
godziny 6 do 22). Dodatkowo urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą w miarę 

możliwości pracowały równocześnie. W celu zminimalizowania emisji hałasu na etapie realizacji 

należy zadbać o odpowiedni stan techniczny pojazdów i maszyn pracujących w trakcie 

przebudowy drogi, wprowadzić odpowiednią organizację prac ograniczając jałową pracę maszyn i 
urządzeń w tym sprzętu wibracyjnego i innego sprzętu ciężkiego. 
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Etap eksploatacji drogi ekspresowej będzie wiązał się z emisją hałasu komunikacyjnego. 

Jest on jednym z najbardziej uciążliwych rodzajów hałasu. Jego intensywność zależy od rodzaju 

pojazdów korzystających z danej drogi, natężenia ruchu, rodzaju nawierzchni, warunków 
atmosferycznych oraz samej lokalizacji drogi. Z uwagi na charakter projektowanej drogi można 

przyjąć, że wielkość natężenia ruchu będzie zbliżone do natężenia ruchu na istniejącej drodze 

krajowej nr 74. Znacząca część projektowane drogi przebiega przez otwarte tereny rolnicze oraz 

fragmentarycznie przez tereny leśne z dala od istniejącej zabudowy. Występują jednak miejsca 
gdzie planowana inwestycje przebiega w pobliżu terenów mieszkaniowych. W związku z tym na 

potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej drogi ekspresowej przeprowadzono 

modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu dla dwóch horyzontów czasowych – dla roku 2015 oraz 

2030. Stanem wyjściowy do wykonania obliczeń było natężenie ruchu w 2015 r. w przedziale od 
ok. 16650 poj./dobę do ok. 22330 poj./dobę oraz w roku 2030 w granicach od ok. 25120 poj./dobę 

do ok. 32520 poj./dobę. Wykonane analizy wykazały możliwość wystąpienia przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zarówno dla roku 2015 jak 

i 2013, więc w miejscach gdzie dopuszczalny poziom hałasu może przekraczać dopuszczalne 
normy zastosowano zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 3660 

km dla całej trasy projektowanej drogi. Z Raportu wynika, że na obszarze objętym projektem planu 

nie będą występowały żadne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, natomiast ekran 

akustyczny jest zaplanowany na odcinku drogi w km 25+130 – 25+470 na terenie miejscowości 
Salata na południe od południowej granicy obszaru nr 1. Dla odcinków drogi gdzie odnotowane 

były przekroczenia hałasu przeprowadzone ponowne modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu 

po zastosowaniu bariery w postaci ekranów akustycznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

przy zamontowaniu ekranów akustycznych na newralgicznych odcinkach nie notowano 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.  

 
Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Kolejnym elementem wpływającym na jakość środowiska jest promieniowanie 
elektromagnetyczne. Jest ono zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku. Powyższe 

zjawisko może mieć właściwości jonizujące lub niejonizujące i pochodzić ze źródeł naturalnych 

(procesy i zjawiska występujące w kosmosie) oraz sztucznych (wszelkie urządzenia elektryczne). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska podaje, że pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300GHz (promieniowanie 

niejonizujące). Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są wprowadzone przez 

człowieka sztuczne emitory, takie jak napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje telewizyjne i 

radiowe, stacje telefonii komórkowej, stacje transformatorowe oraz sprzęt gospodarstwa 
domowego. Z związku z tym, że obserwuje się gwałtowny rozwój usług telekomunikacji, 

promieniowanie niejonizujące jest uważane obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń 

środowiska, które wpływa niekorzystnie nie tylko na warunki bytowe człowieka, ale również na 
przebieg procesów życiowych. Jest ono na tyle niebezpieczne, że jego wpływ na organizm 

człowieka oraz na świat roślin nie jest w 100% rozpoznany. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków 
dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza 

 

39 

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Kielcach prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych. Z 

dostępnych materiałów wynika, że dotychczas WIOŚ w Kielcach w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska przeprowadził badania dla całego województwa kieleckiego w tym również 

na terenie Gminy Smyków. Powyższe badania zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnym na 

dzień sporządzenia badań rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z 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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola w miejscach 
dostępnych dla ludzi wynosi 7V/m dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz oraz dla częstotliwości 

od 300 MHz do 300GHz. Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie Gminy Smyków 

dopuszczalne normy pól elektrycznych nie zostały przekroczone. Średnie arytmetyczne 

zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz, utrzymywały się na 

niskim poziomie i wynosiły od 0,15 V/m. 
 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, droga ekspresowa 
Podczas budowy nowych obiektów budowlanych oraz w trakcie budowy drogi ekspresowej 

wykorzystany będzie szereg pojazdów oraz maszyn, których silniki mogą być emitorami 

promieniowania. Dodatkowo stosowane będą różnego typu urządzenia elektryczne, które również 

są potencjalnymi emitorami szkodliwego promieniowania. Należy jednak dodać, że zasi lane one 
będą z przenośnych agregatów prądotwórczych lub z dostępnych sieci i będą pracowały na niskim 

napięciu zasilania tzn. 220 V lub 400 V, podobnie jak maszyny użytku domowego, więc emisja pola 

elektromagnetycznego nie będzie powodować zagrożenia.  

Natomiast eksploatacja nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, produkcyjnej oraz 
usługowej może być związana z pojawieniem się na obszarach objętych planem sieci infrastruktury 

technicznej oraz mediów takich jak oświetlenie, telefonia, internet itp., które są niezbędne do 

właściwego funkcjonowania w nowych obiektach, a stanowią potencjalne źródła szkodliwego 

promieniowania. Im więcej urządzeń elektrycznych wykorzystywanych będzie w nowych obiektach 
tym będzie większa ilość emitowanego promieniowania, stąd można stwierdzić, że będzie ona 

silnie uzależniona od stopy życiowej mieszkańców. Jednak rozpatrując wyniki monitoringu 

promieniowania elektromagnetycznego można stwierdzić, że dopuszczalne normy nie zostaną 

przekroczone tym bardziej, że część obiektów będzie zasilana z sieci już istniejących. 
Natomiast na etapie eksploatacji drogi ekspresowej źródłem szkodliwego promieniowania 

może być oświetlenie drogowe (jeżeli zostanie one zainstalowane) oraz silniki pojazdów 

korzystających z nowej drogi. Należy jednak dodać, że skoro obecnie na terenie Gminy Smyków, 
na którym funkcjonuje wiele innych emitorów promieniowania nie zostały przekroczone 

dopuszczalne normy, to planowane zagospodarowanie nie przyczyni się również do ich 

przekroczenia. 
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Ryzyko powstawania poważnych awarii 
Ustalenia projektu planu wprowadzają nowe obiekty zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, 

produkcyjnej, usługowej oraz nowe drogi. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii w odniesieniu do 
obiektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zagrodowej można uznać za niewielkie. Tym 

bardziej w przypadku, gdy powyższe obiekty zostaną zbudowane z należytą starannością przy 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów budowlanych. 

W przypadku nowych obiektów produkcyjnych powstałych w ramach terenów aktywności 
gospodarczej również wyklucza się powstanie zakładów związanych z ryzykiem powstania awarii 

ponieważ zapisy planu zakazują realizacje takich obiektów na przedmiotowych obszarach o czym 

świadczy zapis §9 ust. 1 „W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym 

bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych, stwarzających zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi.” 

Droga ekspresowa nie jest zaliczana do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138). Nie mniej jednak z uwagi na 

przewidywane dość spore natężenie ruchu nie można wykluczyć wystąpienia katastrofy drogowej. 

W przypadku np. kolizji pojazdów przewożących substancje niebezpieczne oraz ryzyka ich wycieku 
do środowiska należy przewidzieć możliwość szybkiego zamknięcia odpływu do odbiornika np. 

balonem, w celu przetrzymania zanieczyszczeń do czasu ich neutralizacji przez wyspecjalizowane 

służby. Należy również dodać, że powyżej opisane katastrofy drogowe zdarzają się niezbyt często 

więc ryzyko ich wystąpienia na terenie objętym planem jest znikome aczkolwiek nie jest całkowicie 
wykluczone.  

  

9.2. Wpływ na zdrowie ludzi 
 

Nowa zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, usług publicznych, drogi 
Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, produkcyjnej, usługowej oraz 

magazynów i nowych dróg nie powinna wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na zdrowie 

ludzi. Pomimo faktu, że część nowych obiektów powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

już zamieszkanych, uciążliwości związane z etapem prac (emisja hałasu, transport materiałów) nie 
powinny być uciążliwe dla ludzi. Hałas emitowany przy nowej zabudowie mieszkaniowej, 

zagrodowej oraz usługowej nie będzie znacząco odbiegać od wielkości hałasu emitowanego przez 

prace gospodarcze prowadzone w ramach istniejącej zabudowy. Dodatkowo prace budowlane 

będą prowadzone w porze dziennej, a emitowany hałas będzie krótkotrwały i całkowicie ustanie po 
zakończeniu prac budowlanych.  

Funkcjonowanie nowej zabudowy produkcyjnej, usługowej, handlowe itp. w terenach 

aktywności gospodarczej (AG) również może wiązać się oddziaływaniem na ludzi głównie w 

wyniku emitowanego hałasu, którego źródłem mogą być procesy produkcyjne oraz środki 
transportu. Analizując położenie planowanych obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz 
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składów względem obszarów mieszkaniowych można założyć, że emitowany hałas nie będzie 

znaczący. Znacząca część terenów chronionych akustycznie nie jest zlokalizowana w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenów aktywności gospodarczej. Zazwyczaj występują między 
powyższymi terenami jakieś bufory najczęściej w postaci otwartych terenów rolniczych czy terenów 

leśnych. Jak już wspomniano w rozdziale pt. „Klimat akustyczny” w niniejszej Prognozie, w 

miejscowości Królewiec jeden z terenów aktywności gospodarczej został wyznaczony w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. W związku z tym na rysunku planu od strony 
terenów chronionych akustycznie wprowadzono tereny zieleni izolacyjnej, które maja stanowić 

bufor ochronny przed emitowanym hałasem. Niestety na etapie niniejszej trudno jest dokładnie 

sprecyzować rodzaj prowadzonej działalności w ramach wyznaczonych terenów aktywności 

gospodarczej w związku z tym w ustaleniach projektu planu wprowadzono wyprzedzająco 
następujące zapisy: 

§9. ust. 7. pkt. 3. dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób 

niepowodujący przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

§30. ust. 6. Przy realizacji zabudowy o funkcji produkcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych, ustala się: 

 obowiązek nasadzeń zwartych szpalerów zieleni izolacyjnej w granicach własności na 
granicy terenów zabudowy mieszkaniowej; 

 obowiązek uwzględnienia w projekcie budowlanym inwestycji projektowanych nasadzeń 

zieleni izolacyjnej o szerokości pasa terenu min. 5,0 m. 

które zobowiązują przyszłych inwestorów do prowadzenia działalności w taki sposób, aby 

emitowany hałas nie przekraczał dopuszczalnych norm obowiązujących w terenach chronionych 
akustycznie. Dodatkowo w ramach ustaleń projektu planu nakazano realizację zieleni izolacyjnej, 

która ma również dodatkowo stanowić bufor ochronny przed hałasem. Analizując powyższe można 

stwierdzić, że w przypadku dostosowania się do ustaleń projektu planu oraz przy zachowaniu 

odpowiedniej ilości terenów zielonych nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania 
planowanych obiektów na zdrowie ludzi. 

Pozytywnie na zdrowie ludzi może wpłynąć realizacja terenu sportu i rekreacji na obszarze 

nr 1. Na powyższym terenie planuje się lokalizację boiska sportowego wraz z obiektami i 

urządzeniami służącymi do aktywnego uprawiania sportu oraz wypoczynku na świeżym powietrzu 
(rowerki, orbitreki, prasy nożne, wioślarze itp.). Realizacja powyższego zamierzenia zapewni 

obecnym oraz przyszłym mieszkańcom dostęp do nowoczesnych urządzeń, dzięki którym będą 

mogli wzmacniać kondycję fizyczną, ale również spędzić wolny czas odpoczywając na łonie natury.  
 

Droga ekspresowa 

Jak już wspomniano w rozdziale pt. „Klimat akustyczny” w niniejszej Prognozie, 

projektowana droga ekspresowa zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji może wiązać się z 
emisją hałasu, który z kolei może być odczuwalny przez aktualnych lub przyszłych mieszkańców. 
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Droga ekspresowa w przeważającej części przebiega przez otwarte tereny rolnicze oraz 

tereny leśne z dala od obiektów mieszkaniowych więc na tych odcinkach prowadzone prace 

budowlane nie będą miały żadnego wpływu na okolicznych mieszkańców. W miejscach gdzie front 
robót będzie zlokalizowany w pobliżu terenów chronionych akustycznie w celu zminimalizowania 

emisji hałasu, prace budowlane (zwłaszcza te związane z wykorzystaniem maszyn i pojazdów 

emitujących znaczący hałas) będą ograniczone do minimum i do tego będą prowadzone jedynie w 

porze dziennej (od godziny 6:00 do godziny 22:00) kiedy dopuszczalne normy hałasu są wyższe. 
Dodatkowo wykonawca zobowiązał się (co zostało zapisane w wydanej Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla powyższej drogi), że urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie 

będą w miarę możliwości pracowały równocześnie. Oprócz powyższych warunków w Decyzji 

środowiskowej nakazano zadbać o odpowiedni stan techniczny pojazdów i maszyn oraz właściwą 
organizację robót ograniczając tym samym jałową pracę maszyn i urządzeń w tym sprzęty 

wibracyjnego i ciężkich pojazdów. Należy również dodać, że emitowany hałas w trackie prac 

będzie miał charakter lokalny (zlokalizowany głównie w pobliżu frontu robót), krótkotrwały oraz 

całkowicie zaniknie po zakończeniu prac na danym odcinku, więc nie przewiduje się, aby miał 
znaczący negatywny wpływ na zdrowi ludzi.  

Na etapie eksploatacji drogi ekspresowej głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na 

zdrowie ludzi będzie hałas komunikacyjny. W związku z tym, że projektowana inwestycja przebiega 

miejscami w pobliżu osiedli ludzkich, na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowej drogi przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu w celu 

wyznaczenia miejsc, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w ternach 

akustycznie. Ogólne zasady przeprowadzonego modelowania opisano w rozdziale pt. „Klimat 

akustyczny” w niniejszej Prognozie. W miejscach gdzie analiza wykazała przekroczenia poziomu 
hałasu, jako element minimalizujący zaproponowano postawienie ekranów akustycznych. Po 

wykonaniu obliczeń dla newralgicznych odcinków po zastosowaniu ekranów akustycznie nie 

odnotowano ponownie jego przekroczeń. W związku z tym można założyć, że w przypadku 

realizacji inwestycji zgodnie z założeniami oraz środkami minimalizującymi przyjętymi w Raporcie 
oraz Decyzji środowiskowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania hałasu 

komunikacyjnego na zdrowie ludzi. Należy również dodać, że w Decyzji środowiskowej, w celu 

potwierdzenia powyższej tezy nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy 

porealizacyjnej po upływie 1 roku od oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia wyników 
właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu należy zastosować 

dodatkowe środki ochrony. W sytuacji, w której pomimo zastosowanych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych standardy jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach zabudowy chronionej akustycznie, nie będą mogły być dotrzymane 

należy podjąć działania mające na celu stworzenie obszaru ograniczone użytkowania. Oprócz 

powyższego również na etapie projektu budowlanego nakazano przeprowadzenie ponownej 
analizy akustycznej, która winna zweryfikować tereny chronione akustycznie, lokalizację i 

parametry ekranów akustycznych w oparciu o ustalony przebieg niwelety i przedstawione dokładne 

rozwiązania projektowe. 
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Oprócz powyższego, również w projekcie planu wprowadzono zapis ograniczający 

lokalizację zabudowy na stały pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości powodowanych ruchem 

drogowym w tym hałasem, mianowicie w §10. ust. 8. napisano „lokalizacja nowej zabudowy 
przeznaczonej na pobyt ludzi powinna odbywać się poza zasięgiem uciążliwości powodowanych 

ruchem drogowym (w tym m.in. hałasem, drganiami, zanieczyszczeniem powietrza); w przypadku 

braku możliwości usytuowania budynku poza zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem 

drogowym, realizacja nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi bądź sposób 
zagospodarowania terenu, powinny uwzględniać odpowiednie rozwiązania techniczne bądź 

projektowe, ograniczające potencjalne uciążliwości w zakresie, w jakim wynika to z 

obowiązujących norm i przepisów odrębnych.” 

Analizując powyższe można stwierdzić, że przy doborze odpowiednich rozwiązań 
technologicznych oraz zastosowaniu się do wszelkich obowiązków nałożonych na Inwestora w 

Decyzji środowiskowej, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania projektowanej 

drogi ekspresowej na zdrowie ludzi.   

 
Wpływ istniejących elektrowni wiatrowych na nową zabudowę mieszkaniową i zagrodową 

W związku z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 961), zgodnie z art. 15 ust. 8, w ciągu 36 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację 
budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej w odległości mniejszej niż 

dziesięciokrotna wysokość całkowita urządzeń wiatrowych. W związku z tym, w projekcie 

skorzystano z powyższej możliwości, co potwierdza również cel planu wynikający w przyjętej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego projektu. 
Głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi w przypadku elektrowni 

wiatrowych jest emitowany hałas. W związku z tym, że podstawowym sposobem na ograniczenie 

uciążliwego wpływu hałasu na ludzi jest utrzymanie odpowiedniej odległości turbin wiatrowych od 

terenów mieszkaniowych, przy wyznaczaniu w projekcie planu terenów zabudowy mieszkaniowej i 
zagrodowej brano pod uwagę dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zostały one 

wyznaczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 

poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wynoszą one: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
- LAeqD = 50 dBA, LAeqN = 40 dBA 

 dla terenów zabudowy zagrodowej: 

- LAeq D = 55 dBA, LAeq N = 45 dBA. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w projeckie planu wyznaczono tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej poza zasięgiem izofon 40 i 45 dBA, 

które zostały przedstawione na rysunkach planu. Przebieg omawianych izofon w projekcie planu 

wykonany został w oparciu o załączniki graficzne do Raportów oddziaływania na środowisko oraz 

wydanych Decyzji środowiskowych dla elektowni wiatrowych zlokalizowanych w Miedzierzy oraz w 
Królewcu. W związku z tym, że projektowana zabudowa została zlokalizowana poza zasięgiem 
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hałasu przekraczającego dopuszczalne normy można przyjąć, że istniejące turbiny wiatrowe nie 

będą miały negatywnego oddziaływania na zdrowie przyszłych mieszkańców. Należy również 

dodać, że część istniejących turbin wiatrowych na etapie planowanej budowy drogi ekspresowej 
ulegnie zdemontowaniu więc zasięg oddziaływania hałasu będzie jeszcze mniejszy niż 

przedstawiony aktualnie na rysunkach planu.      

  

9.3. Wpływ realizacji projektu planu na obszary chronione w tym Natura 2000 
 
Obszary objęte przedmiotowym projektem planu zlokalizowane są w całości w obrębie 

Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego na mocy Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXV/616/13 z dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308) w sprawie wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zgodnie z powyższa uchwałą na terenie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 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. 
Zgodnie z powyższą uchwałą powyższe zakazy 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych, dla których przeprowadzona 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.  
Analizując zakazy obowiązujące na terenie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu można stwierdzić, że realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej, produkcyjnej, usługowej oraz magazynów nie będzie wiązała się ze złamaniem, 

któregoś z powyższych zakazów. Nie przewiduje się, aby na etapie prac budowlanych oraz 
użytkowania nowych obiektów budowlanych dochodziło do niszczenia nor, legowisk czy też 

zabijania zwierząt. Projektowana zabudowa została wyznaczona w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów już zamieszkanych, więc z uwagi na ciągły pobyt ludzi oraz przebieg drogi krajowej nr 74 

nie jest to teren atrakcyjny dla przebywania zwierząt. Występują one głównie w terenach leśnych 
oraz ich w bezpośrednim sąsiedztwie, które w projekcie planu zostały zachowane, więc nie 

przewiduje się zagrożenia dla potencjalnych schronień zwierząt lub dla samych zwierząt. W wyniku 

realizacji ustaleń projektu planu również nie przewiduje się złamania zakazów nr 3 oraz 4. Nowa 

zabudowa nie będzie zlokalizowana kosztem istniejących zbiorników wodnych, starorzeczy czy też 
obszarów wodno-błotnych. W wyniku wejścia w życie projektu planu nie dojdzie również do zmian 

stosunków wodnych. Jedynym zakazem, który może zostać naruszony będzie niszczenie 

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. Zarówno na obszarach nr 1 i 2 

nowa zabudowa została wyznaczona w terenach, gdzie występują enklawy zadrzewień i 

zakrzewień śródpolnych, które w trakcie prac budowlanych mogą zostać zniszczone. Nie mniej 

jednak zarówno na obszarze nr 1 jak i nr 2 nowa zabudowa w projekcie planu została wyznaczona 
zgodnie z kierunkami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Smyków, w którym rozwój zabudowy w formie zaproponowanej w projekcie 

planu został pozytywnie zaopiniowany oraz uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska. W związku z tym, w przypadku przedmiotowego projektu planu można zastosować 
odstępstwo od zakazu dotyczącego zadrzewień śródpolnych wynikające z uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXV/616/13 z dnia 23 września 2013 r. Należy również 

dodać, że pomimo zlikwidowania części zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, w ramach terenów 

inwestycyjnych wyznaczono powierzchnię biologicznie czynna oraz tereny zielni izolacyjnej w 
formie nasadzeń więc można uznać, że powstała zieleń może stanowić kompensację przyrodniczą 

dla zniszczonej zieleni śródpolnej.  

  Natomiast z uwagi na to, że planowana droga ekspresowa ujęta w projekcie miejscowego 

planu należy do inwestycji celu publicznego oraz uzyskała Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zakazy wymienione w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XXXV/616/13 z dnia 23 września 2013 r. nie mają dla niej zastosowania. Z uzyskanej Decyzji 

również wynika, że pomimo planowanej wycinki drzew nie przewiduje się negatywnych skutków dla 
funkcjonowania ekosystemów Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie 

przewie się również regulacji koryt cieków naturalnych, co mogłoby wiązać się ze zmianą 

stosunków wodnych. Na koniec należy również dodać, że w projekcie planu wprowadzono zapis, 
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który ma również zapewnić, że wszelkie zakazy obowiązujące w ramach Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu mają być zachowane, mianowicie „tereny 

objęte planem znajdują się w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, w granicach którego obowiązują ograniczenia w zakresie czynnej ochrony 

ekosystemów, w tym zakazy zabudowy oraz odstępstwa od zakazów, wynikające z przepisów 

odrębnych – Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXV/616/13 z dnia 23 

września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308) w sprawie wyznaczenia 
Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.” 

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu na cele 

ochrony oraz integralność obszarów chronionych wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000 

ponieważ nie występują one w obrębie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych 
projektem planu. Do najbliżej położonego obszaru Natura 2000 należy Obszar Specjalnej Ochrony 

PLH260015 „Dolina Czarnej” zlokalizowany w odległości około 1,2 km na północny-wschód od 

obszaru nr 2. Z uwagi na znaczną odległość do powyższej formy ochrony przyrody, realizacja 

ustaleń projektu planu nie będzie wiązała się negatywnym oddziaływaniem na tereny Natura 2000.  
 

9.4. Wpływ realizacji projektu planu na krajobraz i środowisko kulturowe 
 
Wejście w życie ustaleń projektu planu będzie wiązało się oddziaływaniem na krajobraz. 

Będzie ono wynikiem pojawienia się na dotychczas otwartych terenach upraw rolnych oraz 

nieużytkach, nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej oraz 

magazynów. Większość z powyższych obiektów będzie zlokalizowana w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów już zainwestowanych więc ich powstanie nie będzie znacząco wpływać na 
krajobraz w najbliższy otoczeniu. 

Dotychczasowy krajobraz rolniczy przedmiotowych obszarów ulegnie przekształceniu na 

krajobraz typowy dla terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Powstaną tutaj wysokie obiekty 

produkcyjne, magazynowe oraz składy stanowiące dominantę oraz wprowadzające dysharmonie w 
krajobrazie. W celu złagodzenia przyszłych zmian w krajobrazie na analizowanym terenie 

zachowane zostały istniejące kompleksy leśne zlokalizowane w centralnej części obszaru, a w jego 

północno-wschodniej części wprowadzono wysoka zieleń izolacyjną pomiędzy terenami 

produkcyjnymi, a planowana zabudową. Powyższe tereny zielone będą wpływać na poprawę 
krajobrazu poprzez zasłonięcie części wysokich obiektów naturalną zielenią oraz będą łagodzić 

powstałe w nim dysharmonie. Zmiany w krajobrazie związane z powstaniem zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej oraz obiektów usługowych można uznać za nieznaczące, a nawet 

częściowo za korzystne ponieważ w ramach nowego zainwestowania oprócz obiektów 
kubaturowych powstanie również spora liczba terenów zielonych jako powierzchnia biologicznie 

czynna, którą stanowić będzie przydomowa zieleń w postaci regularnie koszonych trawników, 

ogródków, skalniaków itp., które wpływają na poprawę jakości krajobrazu oraz łagodzą 

dysharmonię.     
W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na krajobraz, w projekcie planu 

wyznaczono pewne ramy w zakresie architektury, które mają ograniczyć negatywny wpływ na 
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krajobraz. Ustalono w nim zasady dotyczące geometrii dachów i ich pokrycia, ścian budynków 

mieszkalnych (barwa, okładziny). Zrealizowanie wytycznych określonych w projekcie planu pozwoli 

na ukształtowanie przestrzeni zgodnie z myślą ładu przestrzennego oraz zasady dobrego 
sąsiedztwa, co z kolei wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania na krajobraz. 

 

Droga ekspresowa 

Etap realizacji oraz etap użytkowania projektowanej drogi ekspresowej będzie wiązał się z 
oddziaływaniem na krajobraz. W fazie budowy będzie on krótkotrwały i związany z pojawieniem się 

w dotychczas wolnych terenach rolnych placów budów, pojazdów, składowiska materiałów 

budowlanych. Po zakończeniu prac oraz oddaniu drogi do użytku powyższe elementy zostaną 

zlikwidowane i oddziaływanie na krajobraz będzie związane jedynie z istnieniem nowego elementu 
infrastruktury jakim jest sama droga oraz elementy jej towarzyszące takie jak miejsca obsługi 

podróżnych, mosty czy oświetlenie. Część drogi będzie poprowadzona nasypem, a w miejscach 

przecięcia z drogami niższych kategorii powstaną wiadukty i węzły drogowe (np. na obszarze nr 1 

w Królewcu). Powyższe elementy z uwagi na swoje znaczące wymiary i wysokości mogą być 
widoczne ze znacznych odległości. Oprócz nich, w terenach zabudowanych wzdłuż drogi 

planowana jest realizacja ekranów akustycznych, które również mogą stanowić element 

wprowadzający dysharmonię w krajobrazie. Analizując powyższe można stwierdzić, że powyższa 

droga będzie miała dosyć istotny wpływ na krajobraz analizowanych terenów. 
 

Na obszarze nr 2, w miejscu projektowanego terenu aktywności gospodarczej 

zlokalizowanym w obrębie Miedzierza zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. W związku z 

tym, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.), w projekcie planu wprowadzono następujące 

zapisy: 

Na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 

stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, zdefiniowane w art. 3 pkt 4 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1446 z późn.zm.) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 

Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w obrębie stanowiska archeologicznego powinna 

być podporządkowana przepisom ww ustawy, m.in. w zakresie: 
 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 

wytycznych konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru oraz uzyskania pozwolenia na 

badania wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Zgodnie z powyższym zapisem wszelkie prace przy nowych obiektach budowlanych powinny 

być najpierw uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który powinien wydać 

wytyczne w jaki sposób powinny być prowadzone prace w obrębie stanowisk archeologicznych. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych zaleca się wykonanie inwentaryzacji stanowisk 

archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Wszelkie pracy powinny być 

prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym, a w razie konieczności (w przypadku 
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stwierdzenia występowania cennych okazów) powinno być przeprowadzone ratunkowe prace 

archeologiczne wykonane przez służby specjalistyczne. W przypadku zastosowania do 

powyższych zaleceń nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na występujące stanowiska 
archeologiczne. Należy również dodać, że poza stanowiska archeologicznymi, na terenach 

objętych planem nie występują żadne inne obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

Analizując przebieg planowanej drogi ekspresowej na obszarach objętych projektem planu 

można stwierdzić, że jej realizacja oraz funkcjonowanie nie będzie wiązało się z oddziaływaniem 
na obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne ponieważ planowana trasa nie przecina 

żadnych z powyższych elementów.    

 

9.5. Oddziaływanie transgraniczne 
     

Położenie obszarów objętych planem wyklucza wszelkie oddziaływanie transgraniczne.  
 

9.6. Diagnoza oddziaływania ustaleń planu na poszczególne komponenty 
środowiska przyrodniczego 
 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń planu na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia ziemi i gleby, 

powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, walory 
krajobrazowe oraz dodatkowo na klimat akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne. 

Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych 

zawartych w projekcie planu. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim, 

pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, 
stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek 

realizacji projektu planu zostaną objęte oddziaływaniem. Ustalenia projektu planu przewidują 

realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej, 

produkcyjnej, magazynów, oraz nowych dróg w tym projektowanej drogi ekspresowej.  
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Tabela. 6. Prognozowane oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 

terenu 

B D St - 

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch -                
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Tabela. 7. Prognozowane oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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US
 Niewielkie zmiany w 

pokryciu terenu powstałe 
w trakcie montażu 

urządzeń do ćwiczeń 

B S Ch - Brak negatywnych 
oddziaływań - - - + Brak negatywnych 

oddziaływań - - - + 
Utrzymanie 

dużego udziału 
terenów zielonych 

B D St + Brak negatywnych 
oddziaływań - - - + Brak negatywnych 

oddziaływań - - - + 

Przekształcenie profilu 
glebowego B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 

Pojawienie się na 
obecnych terenach 
otwartych obiektów 

związanych z 
infrastrukturą 

drogową (wiadukty, 
węzły drogowe, 

MOP-y) oraz samej 
drogi prowadzonej 

na nasypie 

B D St - Wzrost emisji hałasu 
komunikacyjnego  B D St - 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją 

ze środków 
transportu 

B D St - Wzrost ilości 
ścieków drogowych B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 
w pobliżu drogi. 

Możliwa migracja 
poprzez utworzone 

tzw. zielone 
przejścia. 

P D St +      Wzrost emisji PEM B D St - KD
.p

-S
 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -      

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
pojazdów 

poruszających się 
po drogach 

B K Ch - 

W przypadku 
poprowadzenia 
drogi estakadą 

możliwa swobodna 
wędrówka zwierząt 

po zakończeniu 
prac 

B D St +           
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Tabela. 8. Prognozowane oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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Przekształcenie profilu 
glebowego B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 
Powstanie nowych 
dróg w dotychczas 
otwartych terenach 

B D St - Wzrost emisji hałasu 
komunikacyjnego  B D St - 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją 

ze środków 
transportu 

B D St - Wzrost ilości 
ścieków drogowych B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 

w pobliżu dróg  

P D St -      Wzrost emisji PEM B D St - 

KD
.p

-Z
 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -      

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
pojazdów 

poruszających się 
po drogach 

B K Ch -                

Brak negatywnych 

oddziaływań - - - - 
Poprawa 

warunków 
aerosanitarnych 

B D St + 

Ochrona cieków 
przed 

zainwestowaniem 
oraz zapewnienie 
ochronnej strefy 

biologicznej 

B D St + 
Umożliwienie 

swobodnej 
wędrówki zwierząt 

B D St + 
Ochrona 

naturalnego 
krajobrazu 

B D St + 
Brak negatywnych 

oddziaływań - - - - 

ZU
 / 

ZL
 / 

ZZ
L 

/ Z
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     Wzrost wilgotności 
powietrza B D St +                     
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10. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na 
środowisko  

 
Nowe zagospodarowanie obszarów opracowania będzie wiązało się z oddziaływaniem na 

środowisko przyrodnicze, którego nie da się całkowicie wykluczyć. Natomiast można go w pewien 

sposób ograniczyć oraz zminimalizować. W tym celu w poniższym rozdziale postarano się zebrać 

oraz wyróżnić te zapisy projektu planu, które mają ograniczyć negatywne oddziaływanie na 
poszczególne elementy środowiska, mianowicie: 

 w zakresie ochrony powietrza: 

 zaopatrzenie w ciepło dla terenów planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o 

zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji ciepła z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych 
lub nieemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. 

 w zakresie ochrony wód: 

 dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy obowiązuje odprowadzanie ścieków 

systemem sieci kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub, do czasu realizacji sieci, do zbiornika bezodpływowego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.); 

 w granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3, dopuszcza się budowę, 

rozbudowę, przebudowę i remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej o 
maksymalnej średnicy nominalnej rurociągu (dn) nie większej niż 300 mm, w oparciu o 

projekty budowlane inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym 

terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu stref 

ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie 
mniejszych niż 2,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i 

mniejszych oraz 4,0 m dla sieci o średnicy dn 201 − 300 mm; 

 wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po terenie; 

 docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 

wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 1800). 

 gospodarka odpadami, w tym odbiór i utylizacja odpadów technologicznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz lokalnymi. 

 w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych, należy 
zapewnić odbiór i utylizację przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 w zakresie ochrony ludzi oraz świata przyrody: 

 realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie bądź rozbudowa istniejącej 

zabudowy, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:  
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o przepisów odrębnych;  
o norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych; 

o wymagań określonych w Rozdziałach II i III, dla budynków istniejących, niespełniających 

wymogów określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się rozbudowę, 

przebudowę i remont w zakresie określonym ustaleniami szczegółowymi planu; 
 dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób niepowodujący 

przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 112);  
 dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia 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 nr 192 poz. 1883) 

 ustala się pasy techniczne dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 

kV - 15,0 m (5,5 m od osi linii wyznaczonej lokalizacją słupów po obu jej stronach), w 

granicach których wprowadza się zakaz realizacji zadrzewień i zalesień oraz zakaz 
tworzenia hałd i nasypów; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii elektroenergetycznych 

powinna uwzględniać przepisy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów; 
 wyposażenie budowli stanowiących konstrukcje nośne elektrowni wiatrowych w wymagane 

zabezpieczenia: odgromowe, przed emisją fal elektromagnetycznych, przed porażeniem 

prądem elektrycznym; 

 lokalizacja nowej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi powinna odbywać się poza 
zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem drogowym (w tym m.in. hałasem, drganiami, 

zanieczyszczeniem powietrza); w przypadku braku możliwości usytuowania budynku poza 

zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem drogowym, realizacja nowych budynków 

przeznaczonych na pobyt ludzi bądź sposób zagospodarowania terenu, powinny 
uwzględniać odpowiednie rozwiązania techniczne bądź projektowe, ograniczające 

potencjalne uciążliwości w zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących norm i przepisów 

odrębnych, 

 w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

 Przy realizacji zabudowy o funkcji produkcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych, ustala się: 

o obowiązek nasadzeń zwartych szpalerów zieleni izolacyjnej w granicach własności na 
granicy terenów zabudowy mieszkaniowej; 

o obowiązek uwzględnienia w projekcie budowlanym inwestycji projektowanych nasadzeń 

zieleni izolacyjnej o szerokości pasa terenu min. 5,0 m. 
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3 

Oprócz powyższych zapisów ujętych w projekcie planu, w Decyzji środowiskowej wydanej 
dla planowanej drogi ekspresowej oraz z Raportu oddziaływania na środowisko wykonanego na 

potrzeby powyższej inwestycji również zaproponowano działania minimalizujące. Poniżej 

zamieszczono dla przykładu kilka z nich: 

 Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej (w 
godzinach od 6°' do 221; w miarę możliwości unikać jednoczesnej pracy urządzeń 

emitujących hałas o dużym natężeniu; ograniczyć do minimum prowadzenie robót z użyciem 

sprzętu wibracyjnego w pobliżu budynków mieszkalnych. W trakcie realizacji inwestycji 

ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i sprzętu wibracyjnego oraz innego sprzętu 
ciężkiego (np. walce wibracyjne, ubijaki, młoty pneumatyczne, itp.); wszystkie urządzenia 

utrzymywać we właściwej sprawności technicznej; 

 Plac budowy i drogi dojazdowe należy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, (drogi 

na placu budowy zraszać wodą), zapewnić transport materiałów budowlanych z użyciem 
środków zabezpieczających przed pyleniem (przykrycia skrzyń samochodów), w jak 

największym stopniu stosować do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w 

wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na 

miejscu budowy. Drogi dojazdowe do obsługi placów budowy należy wytyczać w oparciu o 
istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych. 

 Zaplecze budowy wraz z bazą transportowo-sprzętową zorganizować z uwzględnieniem 

zasady minimalizacji zajęcia terenu a po zakończeniu prac teren przywrócić do możliwe 

zbliżonego do pierwotnego; ustawić na czas budowy przenośne sanitariaty i zapewnić ich 
regularne opróżnianie 

 Lokalizację zaplecza budowy i baz materiałowo-sprzętowych, przewidzieć na terenach 

wcześniej przekształconych, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkalnej. 

 Tereny zaplecza technicznego, stanowiące miejsce składowania materiałów, odpadów, 
parkowania maszyn i sprzętu, powinny być usytuowane poza: 

o granicami obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej oraz bliskim sąsiedztwem obszaru tj. poza 

odcinkami od krn ok. 2+000 do km ok. 5+300 (po prawej stronie), od km ok.6+500 do krn ok. 

7+300 (po prawej stronie), od kin ok. 7+300 do km ok. 9+400 (po obu stronach) oraz od krn 
ok. 9+400 do km ok. 10+300 (po lewej stronie), 

o obszarem źródliskowym rzeki Kozówki (poza krn ok. 21+400 — 22+400), 

o dolinami rzek. 

 Prace związane z budową obiektów mostowych nad rzeką Czarną Maleniecką i Kanałem 
Staszicowskim należy prowadzić bez ingerencji w koryta rzeczne. 

 Humus wraz z niezanieczyszczonymi masami ziemnymi wykorzystać do formowania 

nasypów i niwelacji terenu, nadmiar ziemi zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w przypadku zanieczyszczonej ziemi postępować zgodnie z zasadami 
gospodarowania odpadami, nie rozpiantowywać nadmiaru materiału ziemnego na terenach 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a także na obszarach Natura 2000 
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 Prace budowlane należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanym 
zanieczyszczeniem gruntu, w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, 

zanieczyszczenia należy zebrać przy użyciu sorbentów, a następnie przekazać odbiorcom 

posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. 

 Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 
magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić 

ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez podmioty posiadające stosowne 

zezwolenie w tym zakresie 
 Przed rozpoczęciem likwidacji stacji paliw przeprowadzić badania rozpoznawcze, opracować 

wewnętrzne procedury na wypadek stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu, zapewnić nadzór 

geologiczny nad prowadzonymi pracami. 

 W przypadku odprowadzania wód z odwodnienia wykopów do cieków naturalnych, 
wymagane jest ich mechaniczne oczyszczanie z zanieczyszczeń lub zastosowanie 

igłofiltrów. 

 Prace budowlane nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich. 
 Wprowadzić zabezpieczenia przed zasypaniem i zanieczyszczeniem cieków; prace ziemne i 

budowlane związane z budową mostów należy prowadzić z zastosowaniem osłon 

zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do wód. 

 W czasie prowadzenia prac przygotowawczych oraz robót budowlanych zapewnić 
specjalistyczny nadzór przyrodniczy, w tym botaniczny, herpetologiczny oraz ornitologiczny. 

 Nadzór przyrodniczy obejmować winien kontrolę działań zapobiegających i 

zabezpieczających środowisko przyrodnicze na etapie realizacji robót budowlanych, w 

szczególności w następującym zakresie: 
o bieżącą obserwację i analizę technologii i harmonogramu prowadzenia poszczególnych prac, 

a w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i zdarzeń, podanie zaleceń, 

o koordynację prac polegających na przenoszeniu okazów gatunków roślin chronionych, 

o kontrolę nad przestrzeganiem jak najmniejszej ingerencji w obszarze Natura 2000 Dolina 
Czarnej, 

o obserwację pracy sprzętu i placu budowy na odcinkach projektowanej drogi przechodzących 

przez doliny rzek, tereny podmokle, a także w pobliżu miejsc mogących stanowić siedliska i 

trasy migracji płazów, 
o kontrolę prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych na rzece Czarnej Malenieckiej i 

Kanale Staszicowskim, 

o dokładne określenie lokalizacji tymczasowych wygrodzeń w miejscach gdzie stwierdzono 

szlaki migracji płazów (w tym konsultację herpetologiczną potrzeb montażu wygrodzeń w 
okolicach msc. Miedzierza lub ewentualnie w innych miejscach w razie potrzeby), oraz 

możliwość prowadzenia w takich miejscach prac w okresach masowych migracji płazów, a 
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także przenoszenie poza teren budowy drobnych zwierząt i płazów które tam się 
przedostaną; prace w tych miejscach prowadzić pod nadzorem herpetologa, 

o kontrolę wykopów przed ich zasypaniem celem wykluczenia obecności płazów i drobnych 

zwierząt, 

o nadzór nad przenoszeniem budek lęgowych oraz usuwaniem drzew i krzewów, 
o nadzór nad wprowadzaniem nasadzeń zieleni i doborem właściwych gatunków, 

o dokładne wyznaczenie oraz nadzór nad wykonaniem tymczasowego wygrodzenia lub 

oznaczenia płatów siedlisk: 7140 i 91E0, 

o nadzór nad czynnościami związanymi z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi;  
 Przed przystąpieniem do prac na czas budowy drogi ogrodzić tymczasowym ogrodzeniem 

płaty następujących siedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej: 

o Torfowiska przejściowego 7140 - znajdującego się w km ok. 7+500 — 8+500, 

o Łęgu olszowo — jesionowego 91E0 — znajdującego się w pobliżu węzła Ruda Maleniecka w 
km ok. 6+900; 

Dopuszcza się zastosowanie innego sposobu zabezpieczenia w/w siedlisk, po uzgodnieniu z 

nadzorem przyrodniczym. 

 Plac budowy zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń w rejon w/w siedlisk 
przyrodniczych. 

 Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgu ptaków i 

wychowywania młodych, tj. w okresie od 1 września do końca lutego, lub poza tym okresem 

stosując się do wskazań nadzoru przyrodniczego. 
 Z drzew przeznaczonych do usunięcia, przed ich wycinką, pod nadzorem przyrodniczym 

należy zdjąć budki lęgowe i przenieść je na inne drzewa. 

 Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów 
nieprzeznaczonych do usunięcia, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i 

krzewom w szczególności: 

o Pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki zabezpieczyć na czas budowy osłonami (np. z 

desek, siatki, słomy) lub teren gdzie rosną ogrodzić lub wyraźnie oznaczyć w sposób 
zapobiegający ingerowaniu w dendroflorę, 

o Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie, lub niewielkimi 

koparkami, a odsłonięte fragmenty korzeni osłonić matą słomianą lub jutową, którą należy 

regularnie zwilżać wodą, 
o Nie lokalizować placów składowych, tymczasowych dróg przejazdowych i miejsc postoju 

sprzętu w obrębie zasięgu rzutu koron drzew, 

o Terenów porośniętych drzewami i krzewami nieprzeznaczonymi do usunięcia nie 

nadsypywać ziemią, 
 W przypadku potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy obecności cietrzewia w strefie 

ochrony ostoi, należy ograniczyć na odcinku ok. 500 m tj. od km 0+000 do km ok. 0+500 do 
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niezbędnego minimum pracę ciężkiego sprzętu w czasie lęgów tego gatunku, tj. w okresie od 
1 marca do końca maja. 

 Teren budowy przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć przed wejściem drobnych zwierząt w 

tym płazów poprzez wykonanie tymczasowych wygrodzeń w miejscach gdzie stwierdzono 

szlaki migracji płazów, zgodnie z poniższą lokalizacją: 
o od ok. km 1+300 do ok. krn 2+700, 

o od ok. km 4+270 do ok. km 4+730, 

o od ok. krn 6+500 do ok. krn 10+000, 

o od ok. krn 20+000 do ok. krn 21+200, 
o od ok. len 26+410 do ok. km 27+620, 

Montaż powyższych wygrodzeń prowadzić pod nadzorem herpetologa, który kontrolował będzie 

szczelność ogrodzeń oraz przenosił w razie potrzeby płazy z terenu budowy w oddalone i 

bezpieczne miejsca. 
Do wygrodzenia należy stosować materiały o poniższych parametrach: siatka o średnicy oczek 5. 5 

mm, wysokość części nadziemnej — min 50 cm, głębokość zakopania w gruncie — min. 10 cm, 

odgięcie górnej krawędzi — szerokość min. 5 cm; ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, 

aby uniemożliwić płazom przekraczanie go dołem, jak również wspinanie się i przechodzenie górą. 
Materiał, z którego wykonane jest ogrodzenie, musi umożliwiać odpowiedni i trwały naciąg, aby nie 

dopuścić do fałdowania, które obniża trwałość i efektywność ogrodzenia. Dopuszczalne jest 

zastosowanie innego materiału do wygrodzeń, pod warunkiem uzyskania akceptacji nadzoru 

przyrodniczego. 
Poza ustaleniami ujętymi w projekcie planu oraz w decyzji środowiskowej, w celu ochrony 

środowiska oraz niwelowania negatywnych skutków nowego zagospodarowania proponuje się 

również następujące rozwiązania: 

 ograniczenie zajętości terenu tylko do obszaru niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, 
 stosować ogrodzenia umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt – zapewnienie 

zachowania bioróżnorodności, 

 podczas odśnieżania dróg i chodników stosować piasek bądź żwir drobno ziarnisty zamiast 

soli – ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
 dbałość o drożność rowów i cieków, 

 zachowanie odpowiedniej ilości terenów zielonych – poprawa warunków aerosanitarnych, 

 podczas budowy obiektów systematycznie segregować odpady oraz przechowywać w 

jednym, specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu 
   

11. Rozwiązania alternatywne 
 
Zmiany przewidziane w przedmiotowym projekcie planu dotyczące wyznaczenia nowych 

terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej oraz obszarów aktynowości 

gospodarczej są zgodne z wyznaczonymi dla nich kierunkami zagospodarowania określonymi w 
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obowiązującym Studium dla Gminy Smyków, w związku z tym nie rozpatrywano dla nich żadnych 
rozwiązań alternatywnych. 

Natomiast w przypadku planowanej drogi ekspresowej rozwiązaniem alternatywnym mogą 

być warianty jej przebiegu rozpatrywane na etapie wstępnych prac. Z Raportu oddziaływania na 

środowisko oraz wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej drogi 
ekspresowej wynika, że rozpatrywane było kilka wariantów przebiegu, mianowicie: 

 wariant I o długości ok. 27,5 km, 

 wariant II o długości ok. 27,4 km, 

 wariant IIA o długości ok. 27,5 km, 

 wariant IIB o długości ok. 27,5 km, 

 wariant IIBS o długości ok. 27,6 km, 

 wariant III o długości ok. 27 km. 

Po przeanalizowaniu powyższych wariantów zdecydowano się na wariant IIB, który był 

wariantem korzystniejszym dla środowiska z uwagi na: 

 uwarunkowania przyrodnicze, w szczególności: 

o powierzchnia siedlisk priorytetowych w odległości do 100 m. od osi drogi: wariant I - 3,54 
ha, wariant II - 3,69 ha, wariant IIA - 3,69 ha, wariant IIB - 2,31 ha, wariant IIBS - 2,41 

ha, wariant III - 3,69 ha, 

o długość kolizji z obszarem Natura 2000 Dolina Czarnej: wariant I - 2290m, wariant II - 

2295m, wariant IIA - 2295m, wariant IIB 2180rn, wariant IIBS 420rn, wariant III - 
2290m, 

o znaczące negatywne oddziaływanie na spójność obszaru Natura 2000: wariant I - 

nie, wariant II nie, wariant IIA - nie, wariant IIB - nie, wariant IIBS - tak, wariant III – nie; 

o fragmentacja lasów-długość kolizji z kompleksami leśnymi o zasięgu ponad 500 m od osi  
drogi: wariant I - 11300m, wariant II - 10000m, wariant IIA - 10050m, wariant IIB - 

10400m, wariant IIBS - 13250m, wariant III - 300m, 

 uwarunkowania społeczne, głównie ze względu na: 

o liczbę wyburzeń budynków mieszalnych: wariant I - 10 szt., wariant H - 10 szt., wariant IIA - 

10 szt., wariant IIB - 11 szt., wariant IIBS - 9 szt., wariant III - 32 szt. 
Z przedstawionej w raporcie analizy wielokryterialnej wynika, że spośród rozpatrywanych 

wariantów najkorzystniejszą ocenę, znacząco odbiegającą od pozostałych wariantów, otrzymały 

warianty IIB i wariant IIBS z przewagą wariantu IIB. Jednakże wybór wariantu IIBS 
poprowadzonego po zupełnie nowym śladzie w obszarze Natura 2000 spowoduje ingerencję w 

dobrze zachowane, oddalone od terenów zainwestowanych siedliska roślin i zwierząt. Przejście 

przez Dolinę Czarnej odbyłoby się w miejscu, gdzie sarna rzeka i jej dolina zachowała naturalny 

charakter, podczas gdy obecnie droga DK-74 przechodzi przez fragment doliny o niższych 
walorach przyrodniczych, gdzie przyroda ożywiona „przystosowała się" do oddziaływań 

związanych z istniejącą drogą. Ponadto budowa drogi przechodzącej przez rozległe tereny 
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bagienne groziłaby naruszeniem stosunków wodnych i częściowym zniszczeniem siedlisk 
chronionych gatunków. Realizacja inwestycji w wariancie IIBS spowodowałaby zniszczenie 

znacznej części spośród stwierdzonych siedlisk i gatunków. Zagrożone inwestycją są m.in. 

torfowiska wysokie i przejściowe, które wyróżniają się dobrym stanem zachowania. Wariant IIBS 

naruszałby znacznie więcej stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt niż wariant 1113. W 
rejonie przejścia przez rzekę Czarną Maleniecką wariant IIB został zaprojektowany po śladzie 

istniejącej drogi DK-74 w celu minimalizacji oddziaływania na chronione siedliska występujące w 

obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej. Budowa drogi w pozostałych wariantach, a szczególnie w 

wariancie IIBS może mieć negatywny wpływ na stan siedlisk chronionych.5 
 

12. Propozycje metod analizy skutków realizacji projektu planu 
 

Monitoring skutków realizacji ustaleń miejscowego planu prowadzony będzie w ramach 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 pkt. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Wójta Gminy 

Smyków w okresie kadencji uwzględniającej m. in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych 

pozwoleń na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację 

dróg. Na podstawie inwentaryzacji terenowej proponuje się dokonywać analizy oraz oceny 
spełnienia wymogów postawionych w zapisach miejscowego planu dotyczących wskaźnika 

intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, minimalnych powierzchni wydzielonych działek itp.  

Dodatkowa analiza skutków realizacji projektu miejscowego planu może zostać 

przeprowadzona przez WIOŚ w ramach badań nad raportem o stanie środowiska. Jednakże 
warunkiem jej przeprowadzania jest ujęcie obszaru opracowania w analizach.  

 

13. Streszczenie oraz wnioski 
 
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany został w 

granicach określonych w uchwale Nr 170/XXVI/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 14 września 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów: 
Królewiec, Salata oraz Miedzierza. 

Głównym celem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów w graniach planu oraz 

określenie sposobów zabudowy i zagospodarowania zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz 

planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi stosowanie do występujących potrzeb raz 
wymaganego zakresy ustaleń planu. Ponadto, w związku z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 961), przedmiotem 

ustaleń planu będzie adaptacja istniejących elektrowni wiatrowych o wysokości całkowitej 

wynoszącej 43 m n.p.t. w obrębie Miedzierza oraz 45 m n.p.t. w obrębie Królewiec, wraz z 

                                                 
5 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej drogi ekspresowej 
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określeniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w obszarze co najmniej 
dziesięciokrotnej wysokości całkowitej urządzeń. Zgodnie z art. 15 ust. 8 powyższej ustawy, w 

ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalenie planów miejscowych 

przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 

wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych. 
W niniejszej prognozie oceniono wpływ oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

miejscowego planu. Niniejsza Prognoza stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. 

Powstawała równolegle z projektem miejscowego planu. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu 

wzięto pod uwagę istniejący stan środowiska, a następnie postarano się przeprowadzić analizę 
potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji przewidywanego projektem zagospodarowania 

terenu. Do sporządzenia Prognozy wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające 

uwarunkowania środowiska terenu pod kątem potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami 

w terenie, opracowania kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje. 
Projekt planu obejmuje łącznie 2 obszary położone w północnej części województwa 

świętokrzyskiego, w południowej części powiatu koneckiego, na terenie Gminy Smyków. Dokładniej 

analizowane tereny położone są w następujących miejscowościach: 

 obszar nr 1 położony jest w obrębach Królewiec oraz Salata, 
 obszary nr 2 położony jest w obrębie Miedzierza. 

Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego. 
Występują tutaj głównie mało żyzne gleby, głównie IV i V klasy bonitacyjnej, ale 

występują również gleby chronionej klasy III (w Miedzierzy, Kawęczynie oraz Łuszczarzu). Na 

terenie gminy występuje duże zróżnicowanie pokrywy glebowej. Wynika ono z różnorodności 

przypowierzchniowych utworów geologicznych tworzących skałę macierzystą gleb. Występują tutaj 
gleby bielicowe, brunatne, mady, gleby bagienne i pobagienne oraz czarne ziemie. W północno – 

zachodniej części gminy dominują gleby brunatne, a w centralnej części przeważają gleby rędziny. 

W południowo – nizinnej części gminy panują gleby rdzawe. 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 

odnotowuje się w miesiącu lipcu. 

Zgodnie z celem przyjętym w uchwale o przystąpieniu, w projekcie wyznaczono następujące 
przeznaczenia terenów: 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

RM.MN tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

RU tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  
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MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 

U tereny zabudowy usługowej 

UP tereny zabudowy usług publicznych 

US tereny zabudowy usług sportu i rekreacji  

AG tereny zabudowy aktywności gospodarczej  

EW tereny lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych  

T tereny zabudowy infrastruktury telekomunikacyjnej  

E tereny infrastruktury elektroenergetycznej 

R tereny gruntów rolnych  

ZU tereny zieleni urządzonej  

ZL tereny lasów i zadrzewień 

ZZL tereny zalesień 

ZI tereny zieleni izolacyjnej 

W tereny wód powierzchniowych  

KD.p-S tereny projektowanych dróg publicznych klasy ekspresowej  

KDK-
GP/KDP-G 

tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyśpieszonego kategorii krajowej, 

planowane jako drogi publiczne klasy głównej kategorii powiatowej  

KDP-Z tereny dróg publicznych klasy zbiorczej kategorii powiatowej  

KDG-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej kategorii gminnej   

KDW tereny dróg wewnętrznych 

 

Analizując ustalenia projektu planu oraz niniejszego dokumentu można wyróżnić następujące 

wnioski: 

 z zagospodarowaniu obszarów objętych projektem planu dominują tereny otwarte upraw 

rolnych oraz towarzyszących im nieużytków. Zabudowa rozwija się głównie wzdłuż 

istniejących dróg. Zarówno przez obszar nr 1 jak i 2 przebiega droga krajowa nr 74 oraz 

występują tutaj elektrownie wiatrowe.  

 tereny opracowania zlokalizowane w obrębie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

 przeznaczenie terenów w projekcie miejscowego planu uwzględnia uwarunkowania 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym, 

 na obszarach objętych projektem planu nie występują żadne tereny osuwisk aktywnych, 

aktywnych okresowo, nieaktywnych oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, 

 tereny przeznaczone pod nowe zainwestowanie nie występują na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią,  

 na obszarach objętych projektem planu oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

żadne udokumentowane złoża surowców, obszary oraz tereny górnicze 

 na obszarze nr 2 zlokalizowanym w obrębie Miedzierza zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne, które zostały objęte ochroną w zapisach projektu planu, 
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 w związku z wejściem w życie ustaleń planu na obszarach opracowania prognozuje się: 
o niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy i użytkowania 

nowych obiektów budowlanych oraz w trakcie budowy oraz eksploatacji drogi 

ekspresowej, 

o wzrost produkcji ścieków bytowych oraz odpadów komunalnych na etapie budowy oraz 
użytkowania nowych obiektów budowlanych oraz drogi ekspresowej, 

o wzrost emisji hałasu na etapie budowy i użytkowania nowych obiektów budowlanych 

oraz na etapie budowy i eksploatacji drogi ekspresowej, 

o nieznaczny wzrost promieniowania elektromagnetycznego na etapie funkcjonowania 
nowej zabudowy i drogi ekspresowej, 

o zmiany w krajobrazie polegające na pojawieniu się w dotychczas terenach otwartych 

wysokich obiektów magazynowych oraz składów, nowej zabudowy oraz drogi 

ekspresowej prowadzonej na nasypie i elementów jej towarzyszących (wiaduktów, 
węzłów, Miejsc Obsługi Podróżnych), 

o realizacja zabudowy oraz drogi ekspresowej nie będzie wiązała się z negatywnym 

oddziaływaniem na korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym przebiegający wzdłuż 

rzeki Czarna Taraska,  
o nie przewiduje się, aby wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, odpadów 

oraz ścieków wiązał się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko 

przyrodnicze zarówno przy nowej zabudowie jak i drodze ekspresowej, 

 realizacja ustaleń projektów planu nie będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na 

cele ochrony oraz integralność sąsiadujących terenów Natura 2000 oraz innych obszarów 
chronionych, 

 planowana realizacja zabudowy w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości 

turbin wiatrowych nie będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi 

ponieważ w projekcie planu uwzględnione zostały dopuszczalne normy hałasu oraz zasięg 
hałasu emitowanego przez istniejące turbiny wiatrowe,  

 planowane zagospodarowanie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wiąże się 

ryzykiem powstawania poważnych awarii, 

 nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń planu. 
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