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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

− Analiza SWOT – Analiza SWOT polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 

− As – Arsen  

− BaP – benzo(a)piren  

− Cd – Kadm  

− CO – Tlenek węgla 

− C6H6 – Benzen 

− CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 

− GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

− GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

− GUS – Główny Urząd Statystyczny 

− JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

− JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 

− JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

− KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

− KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

− KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

− NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− Ni – Nikiel  

− NO2 – Tlenek azotu 

− OZE – Odnawialne Źródła Energii 

− Pb – Ołów  

− PEM – Pola elektromagnetyczne 

− PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 

− PM2,5 – Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 

− PM10 – Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 

− PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 

− POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

− POŚ – Program Ochrony Środowiska 

− RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

− RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

− RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

− SOOŚ – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

− SO2 – Tlenek siarki 

− SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

− WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

− WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

− ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 

− ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022 – 2026 z perspektywą do 2029 roku 

zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska 

na terenie Gminy Smyków oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany 

dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Głównym celem opracowania jest:  

Zrównoważony rozwój Gminy Smyków dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.  

Gmina Smyków zajmuje obszar 62 km², zlokalizowana jest w południowej części powiatu koneckiego 

należącego do województwa świętokrzyskiego. Gmina zlokalizowana jest w korzystnym położeniu 

komunikacyjnym. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym jest przebiegająca przez gminę droga krajowa nr 74 

relacji Piotrków Tryb. – Kielce – Zamość. Gmina, dawniej o charakterze rolniczym, dziś w skutek spadku 

opłacalności produkcji rolnej coraz mniej gospodarstw zajmują się uprawą roli czy hodowlą zwierząt. 

Na podstawie „Geografii regionalnej Polski” Jerzego Kondrackiego (2005 r.) Gmina Smyków położona jest 

na terenie dwóch mezoregionów fizjograficznych: Płaskowyżu Suchedniowskiego oraz Wzgórz Opoczyńskich. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2020 roku teren Gminy Smyków 

zamieszkiwało 3 768 osób, w tym 1 902 mężczyzn i 1 866 kobiet. Liczba ludności Gminy Smyków w ostatnich 

latach wykazuje tendencję malejącą.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Smyków w roku 2021 funkcjonowało  

360 podmiotów gospodarczych. Od roku 2016 liczba ta widocznie wzrosła o 88 podmiotów.  

Gmina Smyków należy do strefy świętokrzyskiej (PL2602) oceny jakości powietrza. W rocznej ocenie 

jakości powietrza dla strefy świętokrzyskiej w 2021 r., z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla celów 

ochrony zdrowia, stwierdzono przekroczenie stężenia benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu 

zawieszonego PM2,5. Obowiązujący dla średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu poziom docelowy wynosi  

1 ng/m3. Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w 2021 nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. Strefa świętokrzyska w zakresie ozonu uzyskała klasę A i D2 z uwagi 

na dotrzymanie poziomu docelowego i przekroczenie poziomu celu długoterminowego. W 2021 roku na terenie 

całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego O3, czyli na żadnym 

stanowisku średnia liczba dni nie przekroczyła 25. 

Źródłami hałasu na terenie gminy jest: hałas komunikacyjny i przemysłowy. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz parametry ruchu.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Na terenie Gminy Smyków są 2 stacje bazowe telefonii komórkowej, zlokalizowane na działce  

nr 433/2, obręb Miedzierza, a druga pod adresem Miedzierza 26. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 

WIOŚ w Kielcach nie stwierdził na terenie województwa świętokrzyskiego istnienia obszarów z przekroczeniami 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dopuszczalna wartość poziomu pól 

elektromagnetycznych w powietrzu wynosi 7 V/m. W związku z powyższym na terenie Gminy Smyków brak jest 

realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych. 

Gmina Smyków położona jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Środkowej Wisły (większa 

część gminy) oraz regionie wodnym Górnej Wisły (południowo-wschodnia część gminy), RZGW Warszawa  

i RZGW Kraków. 

Gmina Smyków położona jest w obrębie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. 

Zgodnie z II aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zlokalizowana na terenie 

Gminy Smyków RW20006254449 (Czarna Taraska), została zastąpiona przez RW200006254459 (Czarna 

od Krasnej do Plebanki), natomiast RW20006254469 (Plebanka) została zastąpiona przez RW2000062544799 
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(Czarna od Plebanki do Barbarki). 

Teren Gminy Smyków położony jest w obrębie dwóch JCWPd: PLGW2000101 oraz PLGW200085, a także 

na niewielkim fragmencie GZWP nr 414 - Zbiornik Zagnańsk. 

Zgodnie z mapami udostępnionymi przez Hydroportal – Informatyczny System Osłony Kraju, na terenie 

Gminy Smyków nie znajdują się obszary zagrożone powodziami. 

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Smyków w 2017 r. wynosiła 68,8 km i utrzymywała się 

na tym poziomie do roku 2018. W 2021 roku z sieci wodociągowej korzystało 3 740 osób. Na obszarze objętym 

Programem w 2021 r. znajdowało się 1 214 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania. Zużycie wody w gminie wyniosło 22,0 m3/mieszkańca. Z sieci wodociągowej korzysta 98% 

mieszkańców Gminy Smyków.  

Gmina Smyków nie posiada w pełni rozwiniętej sieci kanalizacyjnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 

wynosi obecnie 27,1 km. W porównaniu z rokiem 2016 jej długość wzrosła o 3 km. Z danych wynika, iż sieć 

kanalizacyjna obsługuje 46,7% mieszkańców Gminy Smyków, czyli 1 784 osoby. 

Na terenie gminy funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy, o dobowej przepustowości 

300 m3/d. Jej rozbudowa zakończyła się w 2020 roku. 

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

na koniec 2020 roku na tym terenie (oraz na terenie sąsiedniej gminy Radoszyce) występuje złoże 

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

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

przemysłowe 1 077 tyś. m3. 

Typy gleb występujące na terenie gminy: brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, brunatne 

deluwialne, bielice i pseudobielice, czarne ziemie, mady, murszowate, torfowo-murszowe, torfowe. Na terenie 

Gminy Smyków głównie występują gleby IVa i IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. Ostatnie badania gleb w ramach 

monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzone były w 2015 roku. Na terenie Gminy Smyków, jak i powiatu 

koneckiego nie był zlokalizowany punkt pomiarowy. 

W 2020r. zebrano na terenie gminy Smyków 361,630 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych, 

które zostały przekazane do Regionalnej Instalacji tj. Instalacji do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Końskich. Odpady te w całości poddano przetwarzaniu w procesach odzysku R12 

(wymiana odpadów w celu poddania ich którejkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11).  

W analizowanym 2020 roku odebrano 5,060 Mg odpadów ulegających biodegradacji. 

Cały teren Gminy Smyków znajduje się na Konecko – Łopuszniańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Dodatkowo na analizowanym obszarze zlokalizowane są: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Czarnej” 

PLH260015, 2 pomniki przyrody oraz korytarz ekologiczny. 

Lasy Państwowe znajdujące się na terenie Gminy Smyków znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa 

Stąporków i Nadleśnictwa Radoszyce. Lesistość Gminy Smyków w 2020 roku wynosiła 49,0%, co w odniesieniu 

do roku 2017 oznacza spadek o 1,4%.  

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Smyków brak 

zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

W programie ochrony środowiska wyznaczono zadania własne gminy oraz zadania monitorowane innych 

jednostek. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Zadania zostaną sfinansowane 

z środków własnych gminy oraz uzyskanych dotacji.  

Dla wszystkich celów wyznaczonych w programie określono wskaźnik ich realizacji. Co dwa lata należy 

sporządzić raport z realizacji programu, natomiast po 4 latach dokonać jego aktualizacji. 
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4. WSTĘP 

4.1. Cel i zakres opracowania 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022 – 2026 z perspektywą do 2029 roku” jest 

podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy Smyków. Według założeń, 

przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 

przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza 

cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy 

przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Niniejsze 

opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia 

propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych 

z ochroną środowiska.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska 

z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony 

Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się 

okresowo, co 2 lata.  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie Smyków 

w odniesieniu do 10 komponentów środowiska. 

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 

docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących 

przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów oraz strategii ich realizacji.  

 

4.2. Metodyka wykonania POŚ 

We wrześniu 2015 roku struktura oraz zakres programów ochrony środowiska określony został 

w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 

opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W 2020 zaktualizowaniu przez Ministra Klimatu 

i Środowiska uległy „Załączniki do Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska”.  

Zgodnie z wytycznymi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków zawiera: 

• spis treści, 

• wykaz skrótów, 

• wstęp, 

• streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

• ocena stanu środowiska, 

• cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

• system realizacji programu ochrony środowiska, 

• spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 

 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska określiły ponadto, że ocena stanu środowiska na obszarze 

objętym opracowaniem powinna zostać przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej 

interwencji, do których należą: 

• ochrona klimatu i jakości powietrza, 

• zagrożenia hałasem, 
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• pola elektromagnetyczne,  

• gospodarowanie wodami, 

• gospodarka wodno – ściekowa, 

• zasoby geologiczne, 

• gleby, 

• gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• zasoby przyrodnicze. 

 

Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja – stan – 

wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są przyczyny 

obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne i gospodarcze. 

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 

r.: 

− konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji niezbędnych 

do opracowania Programu; 

− dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych szczebla 

powiatowego, centralnego, wojewódzkiego w celu ustalenia uwarunkowań zewnętrznych 

dla opracowywanego programu; 

− dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych Gminy w celu zachowania spójności 

priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich 

dokumentach strategicznych; 

− na podstawie zebranych danych i informacji określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska 

na terenie Gminy i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające 

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

− we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji poszczególnych działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb 

w zakresie ochrony środowiska, możliwości finansowe Gminy oraz dostępne źródła finansowania, 

zadania zostały przyporządkowane poszczególnym celom, równocześnie dołożono wszelkiej staranności, 

aby zadania i cele zostały określone zgodnie z zasadą SMART, czyli były realne, mierzalne i określone 

w czasie.  

− uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania programu ochrony środowiska.  

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2020 r., w niektórych 

przypadkach podane są dane wg stanu na 31.12.2019 r. w przypadku braku bardziej aktualnych danych. Koszty 

realizacji działań i określenie sposobu finansowania określono na podstawie informacji udostępnionych przez 

podmioty odpowiedzialne za dane zadania.  

4.3.  Uwarunkowania prawne wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione niżej ustawy 

oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), 
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1029 ze zm.), 
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), 
• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), 
• ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.),  
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• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), 
• ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 t.j.), 
• ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.), 
• ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 ze zm.), 
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022 r. poz. 1072 ze zm.), 
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), 
• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
• ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 ze zm.), 
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 

ze zm.), 
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 t.j.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 

4.4. Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022–2026 z perspektywą do 2029 r. 

uwzględnia założenia i cele zawarte w dokumentach nadrzędnych wyższego szczebla: 

▪ nadrzędne dokumenty strategiczne: 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

• Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

▪ zintegrowane strategie o charakterze horyzontalnym: 

• Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 

• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

• Strategia Sprawne Państwo 2030, 

• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 z perspektywą do 2030, 

• Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 

• Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. 

▪ dokumenty sektorowe: 

• Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027, 

• Program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – 

projekt, 



 
Program Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku 

 

 

 
Strona 11 z 97 

 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, 

• Program wodno-środowiskowy kraju, 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

▪ dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałe branżowe programy, plany 

i strategie na terenie województwa świętokrzyskiego: 

• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2030 , 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022 wraz 

z Planem Inwestycyjnym, 

• Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego do roku 

2030 z perspektywą do roku 2040, 

• Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych, 

• Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia 

na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, których następuje spalanie paliw. 

▪ dokumenty lokalne: 

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 

w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja 

spowodowała negatywne oddziaływania akustyczne, 

• Program ochrony środowiska dla powiatu koneckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą 

do 2029 roku, 

• Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023, 

• Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2016 – 2022.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022 – 2026  

z perspektywą do 2029 roku jest zgodny z celami dokumentów nadrzędnych. 

4.5. Efekty realizacji dotychczasowego Programu 

Dotychczas obowiązującym dokumentem dotyczącym ochrony środowiska przyrodniczego na terenie 

Gminy Smyków był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2018 – 2021 z perspektywą 

do 2025 roku. W tym okresie Gminy Smyków realizowała zadania wynikające z Programu Ochrony środowiska 

poprzez udzielanie informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, organizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który przewiduje dofinansowania m.in. na: 

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 

spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz rozbudowę i modernizację systemu wodno – kanalizacyjnego, 

prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy i zadania związane z edukacją ekologiczną.  
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1. Charakterystyka Gminy Smyków 

5.1.1. Informacje ogólne i położenie 

Gmina Smyków zajmuje obszar 62 km² zlokalizowana w północnej części powiatu koneckiego należącego 

do województwa świętokrzyskiego i graniczy z: 

− gm. Końskie (od strony północnej), 

− gm. Stąporków (od wschodu), 

− gm. Radoszyce ( od strony zachodniej), 

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

W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Adamów, Cisownik (wieś: Strażnica), Kozów, Królewiec (wsie: 

Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie, Zastawie),Matyniów (wieś: Świnków), Miedzierza (wsie: Pokoradz, 

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

Gmina zlokalizowana jest w korzystnym położeniu komunikacyjnym. Najważniejszym szlakiem 

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

Gmina, dawniej o charakterze rolniczym, dziś w skutek spadku opłacalności produkcji rolnej coraz mniej 

gospodarstw zajmują się uprawą roli czy hodowlą zwierząt. 

Na podstawie „Geografii regionalnej Polski” Jerzego Kondrackiego (2005 r.) Gmina Smyków położona jest 

na terenie dwóch mezoregionów fizjograficznych: 

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

makroregionu Wyżyny Kieleckiej., poprzedzającej Góry Świętokrzyskie. Charakteryzuje się masywnymi 

piaskowcami dolnotriasowymi, 

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

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

są kredową synklina.  

Na terenie Gminy przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.  

 

5.1.2. Sytuacja demograficzna 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2020 roku teren Gminy Smyków 

zamieszkiwało 3 768 osób, w tym 1 902 mężczyzn i 1 866 kobiet. Liczba ludności Gminy Smyków w ostatnich 

latach wykazuje tendencję malejącą.  

Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie Gminy Smyków na przestrzeni lat 2016-

2020. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Smyków w latach 2016-2020 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców ogółem 3 794 3 787 3 791 3 792 3 768 

Kobiety 1 869 1 875 1 876 1 873 1 866 

Mężczyźni 1 925 1 912 1 915 1 919 1 902 

Współczynnik feminizacji 97 98 98 98 98 

Przyrost naturalny -13 -7 9 2 -9 

Źródło: GUS 

Struktura ludności Gminy Smyków pod względem wielkości grup ekonomicznych w 2016 roku 

przedstawiała się następująco: 20,8% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 

lat), 61,7% osoby w wieku produkcyjnym natomiast 17,4% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. W roku 

2020 sytuacja przedstawiała się następująco: 19,2% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku 

przedprodukcyjnym (0-17 lat), 61,8% osoby w wieku produkcyjnym, a 18,9% stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym.  
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Z powyższej analizy wynika, że główne potrzeby związane z przemieszczaniem się mieszkańców Gminy 

Smyków będą związane w pierwszej kolejności z dojazdami do pracy, w dalszej kolejności będą to wyjazdy 

związane z nauką oraz pozostałe wyjazdy. 

Strukturę ludności Gminy Smyków, według ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę bezrobotnych 

zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 

przedstawia poniższe tabele. 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego w latach 2017-2020 

Rok 

Wiek 
przedprodukcyjny 

Wiek 
produkcyjny 

Wiek 
poprodukcyjny 

[%] [%] [%] 

2016 20,8 61,7 17,4 

2017 20,2 62,0 17,8 

2018 19,8 62,1 18,1 

2019 19,5 62,2 18,3 

2020 19,2 61,8 18,9 

Źródło: GUS 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2021 

 Rok 
Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem [os.] 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%] 

2016 208 8,9 

2017 183 7,8 

2018 172 7,3 

2019 160 6,8 

2020 178 7,6 

2021 130 b.d. 

Źródło: GUS 

Bezrobocie Gminy Smyków od roku 2017 stopniowo malało do końca 2021 roku. Ogółem na bezrobociu 

przebywa około 130 osób, co stanowi 7% osób w wieku produkcyjnym.  

 

5.1.3. Gospodarka 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Smyków w roku 2021 funkcjonowało  

360 podmiotów gospodarczych. Od roku 2016 liczba ta widocznie wzrosła o 88 podmiotów.  

Najwięcej jednostek działa w sektorze usługowym (213 podmiotów). Działalność przemysłowa 

i budownicza sprowadza się do 143 podmiotów gospodarczych. Na terenie Gminy Smyków zarejestrowano 

4 podmiotów działających w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. 

Większość podmiotów, bo aż 346 działa w sektorze prywatnym. Jedynie 11 podmiotów działa w sektorze 

publicznym. 

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2016 – 

2021 według działów PKD oraz z podziałem na sektor publiczny i prywatny. 

Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2021 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Podmioty gospodarcze wpisane 
do rejestru REGON 

272 284 320 327 348 360 

Źródło: GUS 
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Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2021 według 
działów PKD 2007 

PKD 2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybołówstwo 

6 6 5 5 4 4 

Przemysł i budownictwo 111 117 123 129 140 143 

Pozostała działalność 155 161 192 193 204 213 

Źródło: GUS 

Tabela 6. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2021 według 
sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sektor publiczny 12 10 11 11 11 11 
Sektor prywatny 259 272 306 313 334 346 

Źródło: GUS 

5.1.4. Infrastruktura mieszkaniowa 

Struktura przestrzenna Gminy Smyków charakteryzuje się mniej więcej równomiernym 

i scentralizowanym rozłożeniem trenów zabudowy. Tereny mieszkaniowe rozłożone w centralnych punktach 

poszczególnych miejscowości (sołectw).  

Według danych GUS na koniec 2020 roku, w Gminie Smyków znajdowało się 1 264 budynków 

mieszkalnych. W porównaniu z rokiem 2017 liczba ta wzrosła o 72 budynki. Na koniec roku 2020 roku liczba 

mieszkań wynosiła 1 288, natomiast ich łączna powierzchnia 102 248 m2. Od roku 2016 liczba mieszkań wzrosła 

o 31, natomiast ich powierzchnia o 4 514 m2. Tabela poniżej przedstawia zasoby mieszkaniowe na terenie 

Gminy Smyków na przestrzeni lat 2016-2020. 

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2020 

Wyszczególnienie Jednostka 2016 2017 2018 2019 2020 

Budynki mieszkalne szt. 1 192 1 203 1 213 1 247 1 264 

Mieszkania szt. 1 257 1 268 1 278 1 285 1 288 

Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 97 734 99 312 100 713 101 739 102 248 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 77,8 78,3 78,8 79,2 79,4 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
na 1 osobę 

m2 25,8 26,2 26,6 26,8 27,1 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie os. 3,02 2,99 2,97 2,95 2,93 

Źródło: GUS 

5.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.2.1. Analiza stanu wyjściowego 

Opis klimatu 

Jakość powietrza – a dokładniej poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ściśle zależy od warunków 

meteorologicznych oraz działalności antropogenicznej. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie 

promieniowania słonecznego czy też wilgotność oddziałują na wielkość emisji zanieczyszczeń.  

Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczący wpływ mają prędkość i kierunki 

wiatrów. W momencie braku wiatrów oraz wiatrów o małych prędkościach następuje pogarszanie wentylacji 

powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przypowierzchniowych warstwach atmosfery. 

Prędkość wiatru wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek 

decyduje o trasie ich migracji. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego 

wpływa także na przemiany fizyko – chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie. 

Od kierunków i prędkości wiatru zależy natomiast transport zanieczyszczonych mas powietrza znad obszarów 
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ich emisji. Innym czynnikiem fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania 

ukształtowania terenu, w którym mogą występować obszary o specyficznym klimacie, mikroklimacie 

i specyficznych warunkach meteorologicznych. Kolejnym czynnikiem wyznaczającym jakość powietrza jest 

zjawisko tzw. inwersji termicznej, odznaczające się występowaniem temperatury niższej tuż przy powierzchni 

ziemi, niż w wyższych partiach atmosfery. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń panują 

na terenach płaskich, gdzie występuje duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz 

wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast w dolinach, nieckach, wymiana mas powietrza jest utrudniona. 

Temperatura powietrza wpływa pośrednio na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost emisji 

zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w instalacjach grzewczych. 

Według podziału Polski na regiony klimatyczne według W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego (1987) 

Gmina Smyków położona jest w pasie klimatu wyżyn środkowopolskich w dzielnicy klimatyczno-rolniczej: 

Łódzko - Wieluńskiej. Charakteryzuje się on nieco łagodniejszymi warunkami klimatycznymi od klimatu starych 

gór. Według klasyfikacji klimatu Köppena-Geigera, klimat Gminy zalicza się do rodzaju klimatu Dfb, czyli 

wilgotnego, kontynentalnego z łagodnym latem. Średnioroczna temperatura w Mieście Końskie wynosi 12,9 °C. 

Rocznie spada tu ok. 580-600 mm opadów. Najsuchszym miesiącem jest miesiąc luty. Występują w tym czasie 

opady na poziomie 34 mm. Większość opadów przypada na lipiec - średnio 73 mm. Najcieplejszym miesiącem 

w roku jest lipiec, ze średnią temperaturą 24 °C. Najzimniejszym miesiącem jest luty, ze średnią temperaturą 

w okolicach -4 °C. Pomiędzy najsuchszym a najbardziej mokrym miesiącem różnica w opadach wynosi 39 mm. 

W ciągu roku temperatura waha się o ok.23 °C. Prędkość wiatru decyduje o prędkości przemieszczania się 

zanieczyszczeń. Przyjmuje się, że wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jest odwrotnie proporcjonalna 

do prędkości wiejącego wiatru. Poniżej przedstawiono klimatogramy dla stacji położonej w pobliżu Gminy 

Smyków, na terenie Miasta Końskie.  

 

 

Rycina 1. Średnie temperatury i opady na terenie Miasta Końskie 
Źródło: https://www.meteoblue.com/ 
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Rycina 2. Dni o dużym zachmurzeniu, słoneczne i z opadami na terenie Miasta Końskie 
Źródło: https://www.meteoblue.com/ 

 

 

Rycina 3. Temperatury maksymalne na terenie Miasta Końskie 
Źródło: https://www.meteoblue.com/ 
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Rycina 4. Ilości opadów na terenie Miasta Końskie 
Źródło: https://www.meteoblue.com/ 

 

 

Rycina 5. Prędkość wiatru na terenie Miasta Końskie 
Źródło: https://www.meteoblue.com/ 

Na terenie Gminy Smyków występuje dominacja wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich. Niestety 

zmiany klimatyczne powodują również wzrost częstotliwości i intensywności występowania ekstremalnych 

zjawisk pogodowych takich jak silne wiatry, trąby powietrzne, ulewne deszcze czy wyładowania atmosferyczne.  

Wiatr jest jednym z głównych czynników wpływających na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

w dolnych warstwach atmosfery, natomiast kierunek wiatru decyduje o trasie ich transportu. Zgodnie z danymi 

dla stacji meteorologicznej w Sulejowie przeważają wiatry o przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich 

i południowo-zachodnich.  
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Rycina 6. Róża wiatrów dla Miasta Końskie 
Źródło: www.meteoblue.pl 

 

Na terenie Gminy Smyków panują korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne, głównie na terenach 

wyniesionych. Obszary leśne posiadają swoisty klimat lokalny i zaliczane są w znacznej części do lasów 

wodochronnych, a główna ich rola polega na dużej zdolności retencyjnej. Wpływ na niewielkie zróżnicowanie 

poszczególnych parametrów mogą mieć duże powierzchnie leśne, ukształtowanie terenu oraz sieć rzeczna. 

W dolinach rzek oraz terenach podmokłych tworzą się zastoiska zimnego powietrza, wzrasta jego wilgotność 

oraz częściej występują i dłużej się utrzymują mgły. 

 

5.2.2. Jakość powietrza atmosferycznego 

Stan jakości powietrza 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.) Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje 

oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, 

dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są 

niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej 

oceny jakości powietrza w skali kraju. 

Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach wynika z przepisów prawa UE, 

przeniesionych do prawa krajowego. 

Celem prowadzenia rocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym: 

1. Dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny substancji, poziom 

docelowy, poziom celu długoterminowego). 

Wartości kryterialne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wynik klasyfikacji jest podstawą do określenia 
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potrzeby podjęcia i prowadzenia określonych działań na rzecz utrzymania lub poprawy jakości powietrza 

w danej strefie. 

2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie 

umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń 

występujących na tych obszarach. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza (redukcji stężeń zanieczyszczeń) lub, w przypadku uznania 

posiadanych informacji za niewystarczające – do przeprowadzenia dodatkowych badań we wskazanych rejonach. 

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 

w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji). 

 

Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia uzyskanych 1) 

Klasa 
stref 

Poziom stężeń 
zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

A 
nie przekraczający 

poziomu dopuszczalnego 

− utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej 
jakość powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

C 
powyżej poziomu 
dopuszczalnego 

− określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, 

− opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza 
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

− kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 

Źródło: www.gios.gov.pl 

1) Dotyczy zanieczyszczeń: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu PM10, oraz 

zawartości ołowiu Pb w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOX - ochrona roślin.  

W przypadku pyłu PM2,5, w roku 2020 obowiązuje poziom dopuszczalny II faza, przy ocenie którego stosuje się 

dotychczasowe oznaczenie klas: A1 i C1. 

2) Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

 

Tabela 9. Klasy stref i oczekiwane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych 
w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy 
1) 

Klasa 
stref 

Poziom stężeń 
zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

A 
nie przekraczający 

poziomu docelowego 
− utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej 

poziomu docelowego 

C 
powyżej poziomu 

docelowego 

− dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, 

− opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, 
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 
w powietrzu 

Źródło: www.gios.gov.pl 

1) Dotyczy: ozonu O3 (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin) oraz arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, benzo(a)pirenu 

B(a)P w pyle PM10 - ochrona zdrowia ludzi. 
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Tabela 10. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu z uwzględnieniem 
poziomu celu długoterminowego 

Klasa 
stref 

Poziom stężeń 
zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

D1 
nie przekraczający 

poziomu celu 
długoterminowego 

− utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej 
poziomu celu długoterminowego 

D2 
powyżej poziomu celu 

długoterminowego 
− dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 

do roku 2020 

Źródło: www.gios.gov.pl 

System pomiarów zanieczyszczeń powietrza 

Do przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza i wynikającej z niej klasyfikacji stref wykorzystano 

stanowiska pomiarowe, które spełniały kryteria dotyczące kompletności danych pomiarowych. 

Ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy Gmina. W poniższej 

tabeli przedstawiono klasyfikację strefy świętokrzyskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia 

działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia 

dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie.  

 
Rycina 7. Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie świętokrzyskim, wykorzystanych w ocenie za rok 
2021 

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2021 
 
 

Gmina Smyków należy do strefy świętokrzyskiej (PL2602) oceny jakości powietrza. Prowadzona ocena ma 

na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia działań powodujących 

zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie 

kraju w określonym terminie. W tabeli poniżej przedstawione zostały dane za rok 2021.  
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Tabela 11. Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia za rok 2021 

Rok 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 Pył PM 2,5 Pył PM10 B(a)P As Cd Ni Pb O3 

2021 A A A A C1 C C A A A A A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2021 

W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy świętokrzyskiej w 2021 r., z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, stwierdzono przekroczenie stężenia benzo(a)pirenu, pyłu 

zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5. Obowiązujący dla średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu 

poziom docelowy wynosi 1 ng/m3.  

Na podstawie wyników pomiarów za 2020 rok obie strefy województwa świętokrzyskiego zaliczono 

do klasy C pod względem przekraczania poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, 

stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Kompletności analizowanych serii były 

wysokie – wynosiły ponad 90%. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 łącznie z 8 stanowisk pomiarowych: 3 stanowiska w strefie miasta Kielce (przy ul. Jurajskiej, Kusocińskiego 

i Targowej) oraz 5 stanowisk na terenie strefy świętokrzyskiej zlokalizowanych w: Busku-Zdroju, Opatowie, 

Sandomierzu, Solcu-Zdroju i w Starachowicach. Stacje w Opatowie i w Sandomierzu to stacje mobilne, czyli 

takie, które co roku lokalizowane są w innym mieście. Stacja mobilna, przy użyciu której dokonano pomiarów 

benzo(a)pirenu w Opatowie w 2021 roku, została w 2022 roku przeniesiona do kolejnego miasta – Pińczowa. 

Jednak z uwagi na bardzo wysokie stężenia benzo(a)pirenu zarejestrowane w 2021 roku w Opatowie, w miejsce 

stacji mobilnej uruchomiono od 2022 roku stałą stację manualną, aby kontynuować obserwacje trendów zmian 

i poziomów B(a)P dla tego miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Wysokie wartości uzyskane na niektórych 

stanowiskach w 2021 roku (Opatów, Starachowice) wskazują na brak wyraźnego trendu spadkowego i dużą 

zależność poziomu B(a)P od uwarunkowań meteorologicznych, w tym od tego, jak mroźna lub łagodna w danym 

roku jest pora zimowa. Poziom docelowy wynoszący 1 ng/m3 jest bardzo rygorystyczny i trudny do dotrzymania, 

gdy głównym źródłem B(a)P w powietrzu są procesy spalania paliw poza przemysłem. 

Oceny rocznej pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 dokonano w odniesieniu do poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II, wynoszącego 20 ug/m3, który powinien zostać osiągnięty do 1 stycznia 2020 roku. 

Poprzednią podstawową normą dla pyłu zawieszonego PM2,5 był poziom dopuszczalny dla fazy I, wynoszący 25 

ug/m3, który powinien zostać osiągnięty do 1 stycznia 2015 roku. Wyniki pomiarów za 2021 rok wykazały 

równocześnie, że w dodatkowej klasyfikacji pod względem normy pyłu zawieszonego PM2,5 dla fazy I, zarówno 

strefa miasto Kielce jak i świętokrzyska zostały zaliczone do klasy A. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów 

pyłu zawieszonego PM2,5 łącznie z 6 stanowisk pomiarowych: 2 z nich zlokalizowane są w strefie miasta Kielce 

(przy ul. Targowej i Warszawskiej 210), a 4 w strefie świętokrzyskiej (w Starachowicach, Busku Zdroju oraz 

na stacjach mobilnych: w Opatowie i Sandomierzu). Na 5 stanowiskach uwzględnionych w ocenie pomiar 

wykonywany był metodą manualną referencyjną, a na 1 prowadzono pomiary automatyczne stosując metodę 

równoważną do metodyki referencyjnej. W strefie świętokrzyskiej uzyskano następujące średnie roczne dla pyłu 

zawieszonego PM2,5: w Opatowie – 25 µg/m3, w Busku-Zdroju i w Starachowicach – 21 µg/m3, a 

w Sandomierzu - 19 µg/m3. Poziom dopuszczalny dla fazy II (20 µg/m3) na 3 stacjach w strefie świętokrzyskiej 

został przekroczony, a dotrzymany jedynie w Sandomierzu. Wartości średniorocznego stężenia pyłu 

zawieszonego PM2,5 na obszarze województwa były lekko zróżnicowane i głównie zawierały się w przedziale 

od poniżej 10 do 18 µg/m3. Natomiast wyższe stężenia przekraczające 18, a nawet 20 µg/m3 wystąpiły 

w południowej, południowo-zachodniej, północnej, północno-wschodniej i wschodniej części Kielc oraz 

w rejonie Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa, Buska-Zdroju i Jędrzejowa. 

Stężenia w okresach zimowych były kilkukrotnie wyższe niż w sezonie letnim. Oznacza to, iż głównym 

źródłem emisji tego zanieczyszczenia do powietrza jest spalanie paliw związane z ogrzewaniem mieszkań. 

Przekroczenia występują głównie w miejscach, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna i funkcjonują systemy 

indywidulanego ogrzewania budynków dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń. Jest to efekt wzmożonej emisji 

ze spalania paliw stałych (często słabej jakości) w paleniskach domowych.  
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W przypadku pozostałych zanieczyszczeń, których stężenia nie przekroczyły obowiązujących w 2021 roku 

kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), 

benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), ozonu (O3) – poziom docelowy, arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu 

(Pb), strefa świętokrzyska otrzymały klasę A. 

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w 2021 nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. Strefa świętokrzyska w zakresie ozonu uzyskała klasę A i D2 z uwagi 

na dotrzymanie poziomu docelowego i przekroczenie poziomu celu długoterminowego. W 2021 roku na terenie 

całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego O3, czyli na żadnym 

stanowisku średnia liczba dni nie przekroczyła 25.Podobnie, jak w przypadku kryteriów dotyczących oceny 

wykonywanej pod kątem ochrony zdrowia, termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu 

w powietrzu określono w przepisach prawnych na 2021 rok. 

 
Tabela 12. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, NOx oraz O3 pod 
kątem ochrony roślin w 2021 roku 

Nazwa strefy 

Klasa dla obszaru 
ze względu na 

poziom 
dopuszczalny SO2 

Klasa dla obszaru ze 
względu na poziom 
dopuszczalny NOx 

Klasa dla obszaru ze 
względu na poziom 

dopuszczalny O3 

Klasa dla obszaru ze 
względu na poziom celu 

długoterminowego dla O3 
(do roku 2020) 

strefa 
świętokrzyska 

2021 

A A A (D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2021 

5.2.3. Działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza  

Program ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej 

Uchwałą Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. uchwalono 

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych. 

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego został opracowany w związku z odnotowaniem 

w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Opracowany został 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Integralną częścią Programu jest plan działań 

krótkoterminowych. Program obejmuje dwie strefy oceny jakości powietrza: 

− strefa miasto Kielce (o kodzie PL2601) – podlega ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi; 

− strefa świętokrzyska (o kodzie PL2602) – podlega ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. 

Celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a następnie wskazanie 

działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza w województwie świętokrzyskim. Program 

uwzględnia cele zawarte w dokumentach planistycznych i strategicznych krajowych (w tym w Krajowym 

programie ochrony powietrza, Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju) oraz w „Programie ochrony 

środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.

 Program wskazuje możliwe do podjęcia działania naprawcze, które pozwolą przyczynić się do poprawy 

jakości powietrza w regionie:  

1) Ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego:  

− Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych by zapewnić podłączenie nowym użytkownikom, 

− Rozbudowa sieci gazowej, 

− Budownictwo energooszczędne i pasywne, 

− Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 

− Wprowadzenie uchwały, o której mowa w art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
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− Specjalistyczne doradztwo energetyczne na poziomie Miasta i Gminy, 

2) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego – w harmonogramie wskazano 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie:  

− Przebudowa i modernizacja dróg, 

− Czyszczenie ulic i dróg na mokro, 

− Tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego, 

3) Ograniczenie emisji niezorganizowanej pochodzącej z zakładów wydobycia i przeróbki kruszyw: 

− Ograniczenie emisji z transportu materiałów sypkich, 

− Ograniczenie emisji niezorganizowanej w procesach przeróbki kopalin na obszarach zakładów 

przeróbczych i kopalni odkrywkowych, 

− Nasadzenia zieleni wokół obszarów prowadzenia robót przeróbczych i otwartych składów 

magazynowych materiałów sypkich. 

4) Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza: 

− Plany zagospodarowania przestrzennego, 

− Korytarze przewietrzania miasta w pracach planistycznych, 

− Rozbudowa zielonej infrastruktury. 

5) Prowadzenie edukacji ekologicznej: 

6) Prowadzenie działań kontrolnych. 

W harmonogramie realizacji działań naprawczych wskazano zadania: 

− Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw 

stałych, 

− Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza tereny miejskie, 

− Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do 

celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów, 

− Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych.  

 

Uchwała antysmogowa 

Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadziła na terenie całego województwa ograniczenia i zakazy 

dotyczące eksploatacji instalacji, służących do spalania paliw. Przyjęty dokument uwzględnia szczegółowy 

harmonogram dotyczący procesu likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła. Głównym celem wprowadzonych 

zapisów jest zmniejszenie emisji pyłów PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, powstających podczas spalania paliw 

niskiej jakości. 

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała 

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym 

celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również 

ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń 

szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu. 

Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła: 

− od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: 

mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 

3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, 

− od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy 

PN-EN 303-5:2012), 
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− od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę, 

− od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla kotłów na paliwo stałe, 

− od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość 

przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej 

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, 

bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opalowy, pompy ciepła, 

ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci 

gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie 

z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Smyków na lata 2016-2020 został opracowany i przyjęty 

do realizacji w 2016 r. Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych 

w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez 

Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Plan ten pozwala gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

dotyczących ograniczania niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy, m. in. termomodernizację budynków, wymianę pieców, remonty dróg.  

W ramach realizacji Planu Gospodarski Niskoemisyjnej w latach 2016-2020 dofinansowano wymianę 

pieców węglowych oraz montaż nowych pieców.  

 

Program Czyste Powietrze 

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych i nieefektywnych 

źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia 

niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.  

Gmina Smyków udziela informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, organizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który przewiduje dofinansowania 

m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 

ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program Czyste 

Powietrze – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 

zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie 

starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie 

zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, 

dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami 

domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie 

wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 111). 
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W okresie X – XII 2020r. do naszego Urzędu Gminy w Smykowie wypłynęło 5 wniosków o wydanie 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego, wydano 4 takie zaświadczenia. 

 

5.2.4. Odnawialne źródła energii 

Energia wiatru 

Jednym ze źródeł OZE jest energia wiatru. Jest ona przekształcana w energię elektryczną za pomocą 

turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii wiatru oraz 

od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Przyjmuje się, że strefy I - III charakteryzują się korzystnymi 

warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej.  

Najlepsze warunki do wykorzystania energii wiatru na wysokości 30 m n.p.g. w Polsce występują 

na Wybrzeżu oraz Suwalszczyźnie. Dość dobre również w środkowej Polsce oraz lokalnie bardzo korzystne 

warunki występują także w górach i w pasie Przedgórza Sudeckiego i Pogórza Karpackiego. Analiza potencjału 

wiatru na wysokości 10 m n.p.g. prowadzi do korekt w klasyfikacji regionów Polski. Charakteryzując Polskę 

należy wyróżnić obszar północny – nadmorski i pas Pojezierzy Mazurskiego i Zachodniosuwalskiego jako bardzo 

dogodny. Niewiele gorsze warunki panują w centralnej Polsce w pasie przebiegającym od zachodniej granicy 

między Wartą i Odrą, przez Pojezierze Wielkopolskie (z najkorzystniejszymi warunkami między Poznaniem, 

a Płockiem), aż po centralną część Niziny Mazowieckiej. 

Na analizowanym terenie stwierdzono, że energia wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu 

wynosi 1 000 kWh/m2, co czyni ten obszar korzystnym do rozwoju instalacji wykorzystujących energię 

wiatrową. Jednakże spod planowania inwestycji wyłączone muszą zostać obszary cenne przyrodniczo, 

krajobrazowo, historycznie, a także sąsiedztwo istniejących zabudowań czy planowanych innych inwestycji.  

Na terenie Gminy Smyków zlokalizowane są: 

1) Elektrownia wiatrowa 1x 850 kW, 1 x 250 kW, 2 x 150 kW działka Nr 919/1, obręb Salata, 

2) Elektrownia wiatrowa o mocy 2,5 MW, działka Nr 1055, obręb Miedzierza, 

Energia słońca 

W wykorzystaniu zasobów energii słonecznej najistotniejszymi parametrami są natężenie 

promieniowania słonecznego oraz nasłonecznienie, które wyraża ilość energii słonecznej padającej 

na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Dodatkowym parametrem jest usłonecznienie, 

które oznacza czas, podczas którego na powierzchnię ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne.  

Energia słoneczna w Polsce może być przekształcana poprzez kolektory słoneczne do postaci energii 

cieplnej, głównie na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej lun ogniwa fotowoltaiczne do postaci energii 

elektrycznej. 

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach  

950 – 1 250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1 600 godzin na rok.  

Energia solarna znajduje zastosowanie głównie w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 

budynkach komunalnych przede wszystkim do ogrzewania wody użytkowej. Gęstość promieniowania 

na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również w Gminie Smyków wynosi średnio 1,05 – 1,1 

MW/m2/rok, teoretycznie są wystarczające do budowy instalacji energetycznych.  

NFOŚiGW prowadzi program dofinansowań „Mój Prąd”, który jest unikatowym na dotychczasową skalę 

w Polsce, instrumentem dedykowanym wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia 

segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Zgodnie z danymi udostępnionymi przez NFOŚiGW w ramach II 

naboru do programu „Mój Prąd” z terenu Gminy Smyków wpłynęło 38 wniosków, z czego zostały zainstalowane 

instalacje PV o łącznej mocy 225,49 kW, koszty całkowite wynosiły 905 905,45 zł, a suma dotacji z NFOŚiGW 

wynosiła 190 000,00 zł.  

W ramach III naboru do programu „Mój Prąd” z terenu Gminy Smyków wpłynęło 28 wniosków, z czego 

zainstalowane zostały instalacje PV o łącznej mocy 177,68 kW, łączny koszt wynosił 711 288,78 zł, a suma 
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dotacji wynosiła 84 000,00 zł.  

W ramach IV naboru do programu „Mój Prąd” z terenu Gminy Smyków wpłynęło 66 wniosków, z czego 

zainhalowane zostały instalacje o łącznej mocy 403,17 kW, łączny koszt wynosił 1 617 194,2 zł, a suma dotacji 

wynosiła 274 000,00 zł.  

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco 

przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. 

Energia wodna 

Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie 

energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta 

na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu 

maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.  

Warunki do rozwoju małej energetyki wodnej są zróżnicowane. Generalnie o potencjalnych 

możliwościach energetycznych cieków decydują duże spadki podłużne rzek i potoków.  

Na terenie gminy brak elektrowni wodnych i potencjału ich rozwoju.  

 

Biogaz 

Na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również w gminie Smyków najefektywniejsze 

z ekonomicznego punktu widzenia źródła energii odnawialnej to: biomasa i otrzymywane z niej biopaliwa oraz 

biokomponenty. Najistotniejsze dla regionu jest wykorzystanie oleju rzepakowego do produkcji substytutu 

oleju napędowego oraz produkcja biogazu w biogazowniach rolniczych. 

 

5.2.5. Analiza SWOT  

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Smyków w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

Tabela 13. Analiza SWOT – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dofinansowania UE w zakresie programu „Czyste 
Powietrze” 

→ Istniejące instalacje odnawialnych źródeł energii, 

→ Zaliczenie strefy świętokrzyskiej do klasy A pod 
kątem ochrony zdrowia ludzi dla pyłu 
zawieszonego dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz 
poziomu docelowego ozonu, kadmu, arsenu, 
niklu, 

→ Przekroczenia w zakresie benzo(a)pirenu, PM10  
i PM2,5 dla strefy świętokrzyskiej, 

→ Wzrost zanieczyszczenia pyłami w okresie 
zimowym, spowodowany sezonem grzewczym, 

→ Brak punktu monitoringu jakości powietrza na 
terenie Gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, 

→ Wymiana indywidualnych źródeł ciepła, 

→ Budowanie świadomości ekologicznej wśród 
społeczeństwa, w tym promowanie  wśród 
mieszkańców alternatywnych źródeł energii w 
ramach funduszy UE, 

→ Kontrole WIOŚ pod kątem spalania odpadów 
 

→ Niska emisja pochodząca z niesprawnych bądź 
przestarzałych urządzeń grzewczych, 

→ Indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące 
paliwo stałe, w tym głównie węgiel, 

→ Spalanie odpadów w domowych kotłowniach, 

Źródło: opracowanie własne 
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5.3. Zagrożenia hałasem 

5.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Hałas to każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu 

(odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane 

jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej 

powietrza. Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi 

się w postaci następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni 

otaczającej źródło drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy 

przejściu fali akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie 

akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce 

w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB).  

Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu 

przynajmniej do stanu normatywnego i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne poziomy 

emisji hałasu do środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia, zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

 

Hałas drogowy 

Kluczowe znaczenie dla gminy mają powiazania komunikacyjne z ośrodkami miejskimi poprzez 

przebiegającą przez nią drogę krajową nr 74. Droga ta obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie 

a jej długość to ok. 499 km. Ważniejsze miejscowości na trasie to: Walichnowy - Wieluń - Bełchatów - Piotrków 

Trybunalski - Sulejów - Żarnów - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Frampol - 

Gorajec - Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów - Zosin - granica państwa (Ukraina). Droga przebiega przez 

zachodnią część gminy i wynosi ok. 9,2 km. Jej stan oceniono na odcinku przebiegającym przez Gminę Smyków 

jako pożądany. Na terenie gminy Smyków przy drodze krajowej nie występują ekrany akustyczne. 

Tabela 14. Drogi krajowe na terenie Gminy Smyków 

Numer drogi Od km Do km Długość [km] 

74 47+480 56+680 9,200 

Źródło: GDDKiA 

 

Na terenie Gminy smyków brak dróg wojewódzkich.  

Sieć dróg na terenie gminy obejmuje także drogi powiatowe o długości 40,3 km oraz drogi gminne –  

29,4 km. 

Wykaz poszczególnych odcinków dróg powiatowych zawiera poniższa tabela. 

Tabela 15. Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków 

Lp Numer  drogi Nazwa drogi 

Długość Kilometraż 

Klasa dróg od do 

( km ) km km 

1. 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa 11,087 11+213 22+300 G 

2. 0457T Piekło - Kawęczyn - Miedzierza 3,431 1+500 4+931 Z 

3. 0458T Sielpia - Barak 3,202 0+000 3+202 G 

4. 0459T Barak - Miedzierza - Smyków 3,960 0+000 3+960 Z 

5. 0460T Miedzierza - Cisownik - Przyłogi 5,140 0+000 5+140 L 

6. 0461T Miedzierza - Matyniów - Przyłogi 5,000 0+000 5+000 L 

7. 0462T Matyniów - Adamów 3,356 0+000 3+356 L 

8. 0463T Piaski Królewieckie - Pieradła - Pielaki 1,200 0+000 1+200 Z 
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Lp Numer  drogi Nazwa drogi Długość Kilometraż Klasa 

9. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków 2,870 3+078 5+948 Z 

10. 0471T Stanowiska - Kłucko - Filipy 2,350 0+000 2+350 L 
  Razem  w  gminie 41,596    

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Końskich 

Sieć dróg na terenie gminy jest wystarczająca, ich stan jest natomiast zróżnicowany i wymaga ciągłych 

remontów. W związku z tym planowane są prace utrzymaniowe oraz remonty okresowe infrastruktury drogowej.  

 

Hałas przemysłowy 

Źródłem hałasu mogą być zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom 

hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn 

i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów 

technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów. Specyfiką hałasu przemysłowego 

jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże 

natężenia. 

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych należą m.in.: 

− BUDAR Budownictwo Drogowe Sp. z o. o., 

− Ubojnia Drobiu EUROQR Sp. z o. o. w Salacie, 

− Janex PUPH. Momot J. w Stanowiskach, 

− Janusz Grochowski Piekarnia GROCHLEB, 

− Zakład Piekarniczy Stanisław Dróżdż i spółka, PPUH MADR Stanisław Dróżdż, 

− Rafał Guldziński PHU ELBUD, 

− PPHU Zofix w Adamowie. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku  

Ochrona środowiska przed ponadnormatywnym hałasem jest regulowana ustawą z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), która polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. Zgodnie z art. 117 ust 1. ustawy POŚ źródłem oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji 

zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania PMŚ poprzez coroczną ocenę stanu 

akustycznego środowisku oraz obserwację zmian na terenach nie wymienionych w art. 117 ust. 2 ustawy POŚ. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego badania 

klimatu akustycznego. Na terenie Gminy Smyków w ostatnich latach nie był badany klimat akustyczny. Jednak 

w ramach działań prewencyjnych oraz pozwalających zmniejszyć emisję hałasu nawierzchnie dróg powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche 

nawierzchnie. Ciche nawierzchnie charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, 

nawierzchnie drogowe o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji 

hałasu. 

Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji hałasu jest zachęcenie do korzystania z transportu 

zbiorowego, rowerowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normalizującym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). 
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 Tabela 16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny pozom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
Przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 8 h 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8-miu 

najmniej 
korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1-ej 
najmniej 

korzystnej godz. 
nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

68 60 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112.) 

O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz 

parametry ruchu.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15% wpływają istotnie na zmniejszenie emisji 

hałasu. 

Gmina Smyków w ostatnich latach realizowała zadania z zakresu budowy i remontów dróg.  

Na wielkość emisji hałasu wpływa także prędkość przejeżdżających pojazdów. Zmniejszenie prędkości 

ruchu jest efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Dużym problemem jest skuteczna egzekucja 

prędkości ruchu pojazdów samochodowych. W tym celu stosuje się fotoradary, progi spowalniające, 

przewężenia jezdni (np. wysepki). 
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5.3.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

smyków w zakresie zagrożenia hałasem. 

Tabela 17. Analiza SWOT – Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dobre położenie komunikacyjne w ruchu 
drogowym i kolejowym, 

→ Niewielka liczba obiektów charakteryzująca się 
nadmiernym hałasem, 

→ Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych 
i powiatowych poprzez modernizację dróg, 
budowę chodników, systematyczne wykaszanie 
poboczy 

→ Brak pomiarów natężenie hałasu, 

→ Gruntowa nawierzchnia znacznej części dróg 
gminnych, 

→ Zbyt duży udział indywidualnego transportu 
samochodowego w całości transportu na terenie 
Gminy, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Pomiary natężenia hałasu, 

→ Stałe modernizacje i rozbudowa dróg, 

→ Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 

→ Rozwój i pielęgnacja zieleni miejskiej, w tym 
zadrzewień, zakrzewień przydrożnych, które 
pełnią funkcję izolacyjną, 

→ Wysokie koszty modernizacji dróg, 

→ Negatywne oddziaływanie akustyczne 
na mieszkańców mieszkających wzdłuż dróg o 
dużym natężeniu ruchu 

→ Rosnąca liczba samochodów zarejestrowanych 
w gminie 

Źródło: opracowanie własne 

5.4. Pola elektromagnetyczne 

5.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Działania w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi polegają na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co 

najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), w kontekście pól 

elektromagnetycznych, zalicza się:  

− stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 

wynoszącym nie mniej niż 110 kV, 

− instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na obszarze Gminy Smyków jest pokrywane z istniejącego 

systemu zasilania elektroenergetycznego gminy, powiązanego z krajowym systemem elektroenergetycznym. 

Obecnie gmina znajduje się na obszarze niekorzystnych warunków zasilania w energię elektryczną. Na terenie 

gminy jedynie linie i urządzenia energetyczne niskiego i średniego napięcia. Z kolei znaczne odległości od GPZ 

powodują, że przestrzenie między nimi wypełniają linie średnich napięć z nadmiernie wydłużonymi ciągami 

zarówno w układach magistralnych, jak i w sieciach odgałęźnych. Energia elektryczna jest dostarczana 

odbiorcom za pośrednictwem 27 stacji transformatorowych 15/0.4kV.  

Do najliczniejszych źródeł PEM na terenie województwa świętokrzyskiego zaliczamy nadajniki stacji 

bazowych telefonii komórkowej. Badania prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (do 2018 

roku – wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a od 2019 regionalne wydziały monitoringu środowiska) 
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w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmują zakres promieniowania elektromagnetycznego 

od 3 MHz do 3 GHz. Pole o tych częstotliwościach wytwarzane jest głównie przez: stacje radiowe, telewizyjne 

oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Są to źródła promieniowania elektromagnetycznego, których liczba 

dynamicznie wzrasta.  

Od 2021 roku funkcjonuje System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie 

Elektromagnetyczne SI2PEM, utworzony na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 777, 784). System SI2PEM pozwala na bezpośredni dostęp 

do danych pomiarowych wszystkich zarejestrowanych w nim stacji bazowych, dzięki czemu można uzyskać 

informacje dotyczące poziomu pola elektromagnetycznego od roku 2018. 

Na terenie Gminy Smyków są 2 stacje bazowa telefonii komórkowej, zlokalizowane na działce Nr 433/2, 

obręb Miedzierza, a druga pod adresem Miedzierza 26. 

 

Monitoring pól elektromagnetycznych 

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sposób ujednolicony dla całego kraju od 2008 

roku. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska 

poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej 

na tych poziomach albo ich zmniejszeniu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Zadaniem 

podsystemu monitoringu PEM jest ocena i obserwacja zmian wielkości pola elektromagnetycznego. Obserwacja 

ta ma na celu śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku 

w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Obecnie obowiązujące poziomy dopuszczalne, według Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wynoszą dla  wysokich 

częstotliwości od 28 V/m do 61 V/m. Od 2021 roku monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest 

zgodnie z nowym rozporządzeniem. 

Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa w ramach państwowego monitoringu środowiska dla 

stałej sieci monitoringu oraz dla monitoringu badawczego. 

W ramach stałej sieci monitoringu punkty wyznacza się w każdym mieście dla dwuletniego cyklu 

pomiarowego, według zasady: 

• poniżej 20 000 mieszkańców - 1 punkt pomiarowy, 

• w przedziale od 20 000 do 50 000 mieszkańców - 2 punkty pomiarowe, 

• w przedziale powyżej 50 000 do 100 000 mieszkańców - 3 punkty pomiarowe, 

• w przedziale powyżej 100 000 do 200 000 mieszkańców - 4 punkty pomiarowe, powyżej 200 000 

mieszkańców - 4 punkty pomiarowe i 3 punkty pomiarowe na każde rozpoczęte kolejne 100 000 

mieszkańców - w każdym mieście. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2020 przeprowadzono pomiary natężenia pola 

elektromagnetycznego (PEM), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku 

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych 

prowadzone są w cyklu trzyletnim, czyli badania w tych samych punktach powtarza się co 3 lata.  

Lokalizację punktów pomiarowych na terenie województwa świętokrzyskiego zawiera poniższy rysunek. 
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Rycina 8. Lokalizacja punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych na terenie województwa 
świętokrzyskiego 
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/stan_srodowiska/Oce

na_poziomu_PEM_za_rok_2020_swietokrzyskie.pdf 
 

Poziomy pól elektromagnetycznych na obszarze województwa świętokrzyskiego utrzymują się na niskim 

poziomie i w żadnym punkcie nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m, 

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

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

W żadnym z punktów pomiarowych w ostatnich latach nie został przekroczony dopuszczalny poziom natężenia 

pól elektromagnetycznych. W podziale na poszczególne typy obszarów, wartości kształtują się następująco:  

• dla miast o liczbie przekraczającej 50 tys. mieszkańców - 0,23 V/m; 

• dla pozostałych miast - 0,16 V/m;  

• dla terenów wiejskich - 0,14 V/m.  

Dla obszarów badanych średni poziom pola elektromagnetycznego w roku 2020 wyniósł 0,18 V/m. 

Najwyższa zmierzona wartość na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców w 2020 roku wystąpiła 

na terenie miasta Kielce przy ulicy Żniwnej (1,72 V/m). W obrębie pozostałych miast najwyższe wyniki 

zmierzono w Sandomierzu (0,39 V/m) oraz w Stąporkowie (0,37 V/m). Najwyższe wartości odnotowane 

na terenach wiejskich wystąpiły w Cedzynie (0,71 V/m) i Gnojnie  (0,29 V/m). 

Na terenie województwa świętokrzyskiego w  roku 2020 dokonano pomiarów pól elektromagnetycznych 

w 2 miejscach. W 2020 roku na punkcie pomiarowym nr 8 (pozostałe miasta) zlokalizowanym w Stąporkowie 

ulicy Piłsudskiego 103 uzyskano odczyt 0,37 V/m. W drugim punkcie pomiarowym znajdującym się w Rudzie 
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Malenieckiej przy Kościele pw. Zwiastowania NMP uzyskano odczyt <0,1 V/m. W Stąporkowie odnotowano 

spadek wartości promieniowania: w roku 2017 uzyskano odczyt na poziomie 1,12 V/m. Lokalizacja punktu 

pomiarowego w Rudzie Malenieckiej uległa zmianie – do roku 2019 pomiary były wykonywane w Radoszycach.  

 

Tabela 18. Zestawienie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych z poszczególnych cykli pomiarowych 
na terenie powiatu koneckiego 

Miejscowość Ulica 
Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości  [V/m] 

2018 2019 

Końskie 

Plac Tadeusza 
Kościuszki 

<0,1 - 

Ul. Armii 
Krajowej 

- <0,1 

 *wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy (0,3m/V) 

Źródło: Stan środowiska w województwie świętokrzyskim; 
https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020_świętokrzyskie.pdf 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Kielcach nie stwierdził na terenie województwa 

świętokrzyskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. Dopuszczalna wartość poziomu pól elektromagnetycznych w powietrzu wynosi 7 V/m. 

W związku z powyższym na terenie Gminy Smyków brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól 

elektromagnetycznych. 

5.4.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie pól elektromagnetycznych.  

Tabela 19. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Brak przekroczeń promieniowania PEM 
w województwie, 

→ Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
wynikający z niskiego poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku 

→ Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie Gminy, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wprowadzenie do planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów poświęconych 
ochronie przed polami elektromagnetycznymi, 

→ Kontrola obecnych oraz potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 

→ Dynamiczny wzrost liczby abonentów telefonii 
komórkowej skutkujący zagęszczeniem 
lokalizacyjnym stacji bazowych telefonii 
komórkowej, 

→ Niski poziom świadomości społecznej 
w zakresie narażenia i oddziaływania na ludzi 
i zwierzęta PEM, 

→ Lokalizowanie obiektów radiokomunikacyjnych 
i radiolokacyjnych w pobliżu obszarów 
zabudowanych 

Źródło: Opracowanie własne 

5.5. Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) jednym z dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty 

te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania 

nimi w przyszłości.  

Obecnie obowiązującym na terenie Gminy Smyków jest Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Dz.U. 2016 poz. 1911). Dokument ten wyznacza cele 

środowiskowe dla JCWP, które zostały zbadane na podstawie granicznych wskaźników fizyko-chemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny i chemiczny wód zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

 

5.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

 Gmina Smyków znajduje się w dorzeczu rzeki Pilicy i zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka ta wraz  

z bezimiennymi dopływami jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Czarnej Malenieckiej (prawobrzeżny dopływ 

Pilicy), która przepływa wzdłuż północnej granicy gminy. Rzeka Czarna Taraska posiada charakter rzeki nizinnej  

o szerokiej dolinie. W centralnej części gminy Smyków tworzy rozległe obszary podmokłe, bagienne  

i torfowiskowe. W południowozachodniej części gminy przepływa rzeka Kozówka, prawobrzeżny dopływ 

Plebanki. Ponadto na terenie gminy występują rowy melioracyjne, a na terenie lasów państwowych występują 

tereny podmokłe. W gminie brak jest większych zbiorników wodnych i stawów pochodzenia naturalnego  

i sztucznego. Zasilanie cieków wodnych ma charakter gruntowo – śnieżno – deszczowy. Spływ wód odbywa się 

w kierunku północno - zachodnim, zgodnie z biegiem naturalnego cieku rzeki Czarna. 

Gmina Smyków położona jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Środkowej Wisły (większa 

część gminy) oraz regionie wodnym Górnej Wisły (południowo-wschodnia część gminy), RZGW Warszawa  

i RZGW Kraków. 

 
Rycina 9. Regiony wodne na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
 

JCWP rzeczne znajdujące się na terenie Gminy Smyków, zostały opisane w tabeli poniżej i zlokalizowane 

na poniższej rycinie. 
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Rycina 10. JCWP rzeczne na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 

 

Tabela 20. Charakterystyka JCWP rzecznych na terenie Gminy Smyków 

Lp. 
Kod JCWP (zgodnie z II aktualizacją  
Planów Gospodarowania Wodami) 

Kod JCWP (przed II aktualizacją 
Planów) 

Nazwa JCWP 

1. RW200006254459 RW20006254449 
Czarna od Krasnej do 

Plebanki 

2. RW2000062544799 RW20006254469 
Czarna od Plebanki do 

Barbarki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KZGW 

 

Gmina Smyków położona jest w obrębie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. 

Zgodnie z II aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zlokalizowana na terenie 

Gminy Smyków RW20006254449 (Czarna Taraska), została zastąpiona przez RW200006254459 (Czarna 

od Krasnej do Plebanki), natomiast RW20006254469 (Plebanka) została zastąpiona przez RW2000062544799 

(Czarna od Plebanki do Barbarki). 

Monitoring wód powierzchniowych  

 Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie 

wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego, 

potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, wspierające ich ocenę wskaźniki fizykochemiczne wraz 

z grupą substancji specyficznych i hydromorfologiczne. Klasyfikuje się je na podstawie kryteriów wyrażonych 
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jako wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. Stan 

ekologiczny JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny 

klasyfikuje się poprzez przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry 

i powyżej dobrego). Kolejnym osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany 

na podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe 

normy jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to 

stężenia pojedynczego wskaźnika lub grupy wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub w organizmach 

wodnych, które nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi. 

 W roku 2020 nie została dokonana klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych,  

a wyłącznie klasyfikacja wskaźników jakości wód, zgodnie z § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1475). W latach wcześniejszych (2014-2019) JCWP 

rzecznych znajdujące się na terenie Gminy Smyków nie były objęte monitoringiem jakości wód. 

 Ostatnie wyniki klasyfikacji wskaźników jakości wód znajdujących się na terenie Gminy Smyków 

przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

 

Tabela 21. Wyniki klasyfikacji wskaźników jakości wód na terenie Gminy Smyków w roku 2020 

Lp. 
Kod ocenianej 

JCWP 

Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód 

Klasa elementów 
biologicznych 

Klasa elementów fizykochemicznych - 
specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetycznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

1. 
RW20006254449 

(obecnie 
RW200006254459) 

3 2 >2 

2. 
RW20006254469 

(obecnie 
RW2000062544799) 

2 2 >2 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 

Wody podziemne 

Teren Gminy Smyków położony jest w obrębie dwóch JCWPd: PLGW2000101 oraz PLGW200085, a także 

na niewielkim fragmencie GZWP nr 414 - Zbiornik Zagnańsk. 

PLGW2000101 - zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Moduł 

infiltracji efektywnej jest bardzo zróżnicowany przestrzennie. Zależy od wielkości opadów i przepuszczalności 

skał odsłaniających się na powierzchni terenu. Średnia jego wartość jest zbliżona do modułu odpływu 

podziemnego ze zlewni Nidy i wynosi (około 270 m3/d*km2). Kierunki krążenia wód podziemnych są często 

bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i występowanie 

pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.1 

 

PLGW200085 - zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w granicach 

poziomu czwartorzędowego oraz na wychodniach poziomów starszych. W części zachodniej granica JCWPd 

na biegnie wzdłuż granicy strukturalnej. Na pozostałym obszarze granice są hydrodynamiczne i biegną 

po działach wód powierzchniowych/podziemnych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki 

i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest to rzeka Pilica. Funkcję 

drenażu pełnią także liczne ujęcia wód podziemnych (wyrobiska górnicze w odkrywkach, studnie wiercone 

 
1  https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-100-119/4534-karta-informacyjna-jcwpd-
nr-101/file.html 
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i kopane oraz źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane, głównie ze względu 

na tektonikę plikatywną i dysjunktywną, zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy warstw wodonośnych, 

zatem przepuszczalność i zasobność wodną poziomów. Na ogół jednak wody wszystkich pięter/poziomów 

wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć wód podziemnych i odwadnianie 

wyrobisk zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach - wtedy tworzą się lokalne leje depresji.2 

 
Rycina 11. JCWPd na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
 

GZWP nr 414 - Zbiornik tworzą dolnotriasowe (lokalnie górnopermskie) utwory porowo-szczelinowe  

i środkowotriasowe utwory szczelinowo-krasowe wykształcone w postaci piaskowców i mułowców  

z przewarstwieniami iłów i iłowców, lokalnie wapienie. Seria wodonośna stanowi rozległą i ciągłą warstwę  

o miąższości najczęściej 50 – 150 m. Wodoprzewodność warstw zbiornikowych wynosi średnio ok. 100 m2/d,  

a współczynnik filtracji – 2,8 m/d. Udział wodonośnych piaskowców w profilach poszczególnych studniach jest 

zmienny. Zasilanie wód podziemnych GZWP nr 414 następuje na drodze infiltracji opadów atmosferycznych  

w obrębie zbiornika. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 40 794 m3/d. Dla GZWP nr 414 wydzielono 

obszar ochronny ze względu na występowanie w jego obrębie terenów podatnych na zanieczyszczenia. 

Obejmuje on cały teren zbiornika i wynosi 219,6 km2.3 

 

 
2    https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-80-99/4395-karta-informacyjna-jcwpd-
nr-85/file.html 
3 Informator PSH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. 
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Rycina 12. GZWP na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
 

Monitoring wód podziemnych  

W 2020 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring 

operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych 

pobrano w 390 punktach pomiarowych. 

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód 

podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych 

obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: 

• I klasa – wody bardzo dobrej jakości, 

• II klasa – wody dobrej jakości, 

• III klasa – wody zadowalającej jakości, 

• IV klasa – wody niezadowalającej jakości , 

• V klasa – wody złej jakości. 

W ostatnich latach nie były prowadzone badania w ramach monitoringu wód podziemnych na terenie 

Gminy Smyków. 

 

Zagrożenie powodziowe  

Zgodnie z mapami udostępnionymi przez Hydroportal – Informatyczny System Osłony Kraju, na terenie 

Gminy Smyków nie znajdują się obszary zagrożone powodziami. 
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5.5.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie gospodarowania wodami. 

 

Tabela 22. Analiza SWOT - Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, 

→ Brak obszarów zagrożonych powodziami, 

→ Położenie Gminy na obszarze GZWP.  

→ Brak punktu monitoringu wód podziemnych na 
terenie Gminy, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Propagacja rolnictwa ekologicznego, 

→ Stała kontrola miejsc nielegalnego 
odprowadzenia zanieczyszczeń do wód, 

→ Rozwój współpracy międzygminnej na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

→ Wystąpienie awarii, na skutek której substancje 
niebezpieczne dostaną się do wód gruntowych, 

→ Spływ zanieczyszczeń z dróg do wód gruntowych 
(szczególnie intensywny w okresie zimowo-
wiosennym), 

Źródło: opracowanie własne 

5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

Gospodarkę ściekową reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku poz. 2028), która ściekiem bytowym określa ścieki 

z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 

pochodzące z tych budynków. Ściekami komunalnymi nazywa się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków 

bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 

służącymi do realizacji zadań własnych Gminy Smyków w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych, a ścieki przemysłowe to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 

roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 

transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.  

5.6.1. Analiza stanu wyjściowego 

Sieć wodociągowa 

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Smyków w 2017 r. wynosiła 68,8 km i utrzymywała się 

na tym poziomie do roku 2018. W 2021 roku z sieci wodociągowej korzystało 3 740 osób. Na obszarze objętym 

Programem w 2021 r. znajdowało się 1 214 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania. Zużycie wody w gminie wyniosło 22,0 m3/mieszkańca. Z sieci wodociągowej korzysta 98% 

mieszkańców Gminy Smyków. Dane ilościowe dotyczące sieci wodociągowej zamieszczono w tabeli poniżej.  

Tabela 23. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Smyków w latach 2016-2021 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

68,8 68,8 68,8 68,9 68,9 68,9 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 122 1 152 1 164 1 179 1 193 1214 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3 836 3 788 3 797 3 800 3763 3740 
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Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

20,6 20,1 22,0 21,1 23,3 22,0 

Korzystający z sieci wodociągowej [%] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 
Źródło: GUS, Urząd Gminy Smyków 

Zgodnie z posiadaną przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Bazą pozwoleń 

wodnoprawnych, na terenie powiatu koneckiego znajdują się 43 strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód 

podziemnych. W tabeli poniżej zestawienie informacji o strefach ochrony ujęć wód podziemnych.  

Tabela 24. Wykaz stref bezpośrednich ujęć wód podziemnych 

Numer Ujęcie Działka na której znajduje się strefa Obręb geodezyjny Gmina 

1 studnia nr 2 36 0006 Przyłogi 

Smyków 

2 studnia nr 3 36 0006 Przyłogi 

3 studnia nr I 214/5 0006 Przyłogi 

4 studnia nr II 552 0006 Przyłogi 

5 studnia nr III 207 i 208 0006 Przyłogi 

6 studnia nr 1 204/1 0008 Stanowiska 

7 studnia nr 2 204/5 0008 Stanowiska 

8 studnia   648 0003 Królewiec 

Źródło: Dane udostępnione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Sieć kanalizacyjna 

Gmina Smyków nie posiada w pełni rozwiniętej sieci kanalizacyjnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 

wynosi obecnie 27,1 km. W porównaniu z rokiem 2016 jej długość wzrosła o 3 km. Z danych wynika, iż sieć 

kanalizacyjna obsługuje 46,7% mieszkańców Gminy Smyków, czyli 1 784 osoby. 

 

Tabela 25. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Smyków 2016-2010 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

24,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

440 495 499 504 512 517 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną [dam3] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

22,9 34,1 39,6 37,1 41,2 40,3 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 454 1 769 1 790 1 793 1 771 1784 

Korzystający z kanalizacji [%] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

38,3 45,8 46,2 46,2 46,1 46,7 

Źródło: GUS, Urząd Gminy Smyków 

 

Na terenie gminy funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy, o dobowej przepustowości 

300 m3/d. Jej rozbudowa zakończyła się w 2020 roku. 

Zmiany ilości przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy 

Smyków przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 26. Zmiana liczby zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Smyków w latach 2017-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

zbiorniki bezodpływowe 544 487 468 497 502 

przydomowe oczyszczalnie 150 150 156 156 159 

Źródło: GUS, Urząd Gminy Smyków 

 Kontrole szczelności zbiorników bezodpływowych prowadzone są w sytuacji, kiedy istnieją ku temu 

uzasadnione przesłanki. Urząd Gminy Smyków nie prowadzi bieżącej kontroli częstotliwości opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

 

5.6.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

Tabela 27. Analiza SWOT - Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Wysoki odsetek podłączonych mieszkańców do 
sieci wodociągowej, 

→ Istniejąca oczyszczalnia ścieków,  

→ Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych do wód, 

→ Ujęcia wód zaspokajające potrzeby mieszkańców 

→ Duża liczba zbiorników bezodpływowych przy 
bardzo małej liczbie przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

→ Możliwość wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Stałe modernizacje sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej 

→ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

→ Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

→ Przygotowanie dokumentacji technicznej 
i budowa kanalizacji 

→ Zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych, 

→ Możliwość zanieczyszczenia wód w przypadku 
awarii w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 
bezodpływowych, 

Źródło: opracowanie własne 

5.7. Zasoby geologiczne 

5.7.1. Analiza stanu wyjściowego 

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

na koniec 2020 roku na tym terenie (oraz na terenie sąsiedniej gminy Radoszyce) występuje złoże 

czwartorzędowe, w postaci iłów do ceramiki budowlanej „Kozów”, które jest eksploatowane okresowo od 2004 

roku. Zasoby geologiczne bilansowe w 2016 roku zajmowały powierzchnię 3 467 tyś. m3 , a przemysłowe 1 077 

tyś. m3. Nad utworami znajdowały się obszary gospodarki rolnej gleb zaliczanych do klasy V oraz nieużytki. 

W granicach złoża wyznaczono teren górniczy o wielkości 163550 m2 i obszar górniczy Kozów – Pole I o wielkości 

122 810 m2. Iły ceramiki budowlanej można wykorzystać do wyrobów dachowych, grubościennych, ceramiki 

czerwonej oraz klinkieru. 

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

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

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

torfu o zasobach 160 tyś. m3 . Eksploatacja prowadzona jest często w dzikich odkrywkach przez mieszkańców 

na użytek przydomowych ogródków i kwietników: piaskowce (występujące w rejonie Smykowa, Salaty, 

Strażnicy), wiry (w rejonie Miedzierzy i Wólki Smolanej), piaski oraz torfy. W Planie zagospodarowania 
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przestrzennego dla województwa świętokrzyskiego wskazano rejon Gminy Smyków nie stanowiący obszarów 

koncentracji wydobycia kopalin, lecz skala eksploatacji i przetwórstwo surowca predysponuje go 

do uwzględnienia w Planie. Zakłada się utworzenie obszaru Zagłębia Ceramicznego na pograniczu gmin Mniów 

— Smyków — Radoszyce w oparciu o istniejące zasoby. W tym celu istotne jest dostosowanie sieci dróg 

obsługujących kopalnie i zakłady przeróbcze do występującego oraz prognozowanego obciążenia ruchem, jak 

również sukcesywne minimalizowanie uciążliwości środowiskowych. 

5.7.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie zasobów geologicznych. 

 

Tabela 28. Analiza SWOT - Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie złóż kopalin na terenie Gminy, 

→ Brak nielegalnej i niekontrolowanej eksploatacji 
kopalin 

→ Eksploatacja surowców mogąca powodować 
zanieczyszczenie lub zubożenie walorów 
środowiska przyrodniczego, 

→ Występowanie terenów wymagających 
rekultywacji 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Monitoring obszarów występowania złóż   

→ Zabezpieczenie obszaru występowania 
udokumentowanych zasobów dla ich 
ewentualnej późniejszej eksploatacji, 

→ Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 
poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym 

→ Negatywne oddziaływanie planowanej 
eksploatacji, 

→ Wydobywanie kopalin bez koncesji lub niezgodnie 
z koncesją 

Źródło: opracowanie własne 

5.8. Gleby 

5.8.1. Analiza stanu wyjściowego 

Gleby dominujące na obszarze gminy to w przeważającej mierze gleby pseudobielicowe, a także 

brunatne wyługowane, czarne ziemie i gleby piaskowe. Klasyfikowane są jako gleby słabe, bądź bardzo słabe. 

Stwierdzono, że w powiecie koneckim występuje największy udział najsłabszych gleb w powierzchni użytków 

rolnych (73,1%) w porównaniu do innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Na podstawie rejonizacji 

glebowo-rolniczej, analizowany obszar powiatu należy do rejonu Konecko-Łopuszańskiego, który jest rejonem o 

wysokiej lesistości z mało korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Gleby, pod kątem przydatności 

rolniczej, kwalifikują się do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego.  

Kompleksy zakwalifikowane jako dobre i bardzo dobre występują rzadko. Z tego też względu dobór 

roślin na terenie gminy jest zredukowany – uprawia się tutaj najczęściej żyto, seradelę, łubin, tytoń i owies. 

Typy gleb występujące na terenie gminy:  

• brunatne wyługowane i brunatne kwaśne;  

• brunatne deluwialne;  

• bielice i pseudobielice - gleby płowe - w niewielkiej części pod lasami, tworzą siedliska mezotroficznych 

borów mieszanych; 

• czarne ziemie;  

• mady - w dolinach rzek; w ograniczonym zakresie są uprawiane jako grunty orne bądź użytki zielone; 

w niewielkiej części pod lasami;  

• murszowate - ubogie w materię organiczną i składniki pokarmowe, nadmiernie wilgotne, zimne, 

kwaśne, dość trudne w uprawie; w niewielkiej części pod lasami, tworzą siedliska mezotroficznych 

lasów mieszanych bagiennych, olsów, czasem łęgów;  
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• torfowo-murszowe - użytkowane sporadycznie jako łąki; w niewielkiej części pod lasami, tworzą 

siedliska mezotroficznych lasów mieszanych bagiennych i olsów;  

• torfowe - sporadyczne, w postaci niewielkich płatów; w niewielkiej części pod lasami, tworzą siedliska 

mezotroficznych lasów mieszanych bagiennych i olsów.  

Na terenie Gminy Smyków głównie występują gleby IVa i IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. Udział gleb III 

klasy jest znikomy. Przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe, rzadziej brunatne lub rędziny. Ze względu 

na niski wskaźnik przydatności rolniczej (0,33 dla użytków rolnych) gleby tego obszary kwalifikują się 

do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. Kompleksy dobre i bardzo dobre występują rzadko. 

Dominującą część gruntów ornych zajmują zboża (żyto, owies, pszenżyto), natomiast pozostałe grunty są 

obsadzane roślinami okopowymi. W dolinach rzecznych i na łąkach występują gleby pochodzenia organicznego.  

Monitoring gleb Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego 

Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia 

i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika 

z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Monitoring chemizmu gleb 

ornych Polski wykorzystuje sieć 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na gruntach ornych 

całego kraju. W województwie świętokrzyskim wyznaczono dziewięć punktów pomiarowych, jednakże żaden 

z nich nie był zlokalizowany na terenie powiatu. 

Najmniejszą odporność na chemiczne zanieczyszczenia wykazują gleby luźne i słabo gliniaste, ubogie 

w składniki pokarmowe, a więc głównie gleby bielicowe. Gleby brunatne, zasobne w składniki pokarmowe 

i wodę, są odporne na zagrożenia chemiczne. 

Podstawowym źródłem przekształceń gleb miasta jest działalność człowieka związana z rozbudową 

zabudowy na cele mieszkalnictwa oraz działalności gospodarczej. Powoduje to zmianę struktury gleb. Działania 

antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych i innych zanieczyszczeń bezpośrednio 

do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Słaba jakość gleb, specyficzny układ przestrzenny oraz uwarunkowania własnościowe stanowią duże 

ograniczenie dla rozwoju rolnictwa na terenie powiatu.  

Użytki  rolne na terenie powiatu koneckiego to: 

• łąki trwałe  

• pastwiska trwałe  

• pozostałe grunty  

• grunty pod zasiewami  

• pozostałe użytki rolne  

• grunty ugorowane  

• lasy i grunty leśne  

• ogrody przydomowe  

Jednym z głównych czynników zmian w strukturze chemicznej gleb może być działalność na terenach 

ogrodów działkowych. W wyniku niewłaściwie prowadzonej działalności do gleb i gruntów przedostają się 

zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych i organicznych. Niebezpieczne 

związki pochodzą także z stosowanych pestycydów i innych środków ochrony roślin. 

Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób właściwości gleb. Zwiększone zakwaszenie 

lub alkalizacja gleb negatywnie wpływa na mikrofaunę i mikroflorę glebową, co powoduje zmniejszenie tempa 

rozkładu szczątek organicznych oraz tworzenie warstwy humusowej. Gleby takie stają się mniej urodzajne, co 

wpływa na mniejsze ilości i gorszą jakość plonów. Na zakwaszenie wpływają również tzw. kwaśne deszcze, które 

wymywają zanieczyszczenia z powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie gleby azotanami, powoduje 

zmniejszenie odporności roślin na choroby i szkodniki. 

Dla gleb obszaru problemem są również zanieczyszczenia pyłowe, których źródłem jest głównie 

rozwijający się transport drogowy. Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: 

substancje ropopochodne, metale ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie 

zimy, detergenty, itp. Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując lokalne 
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zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również środowiska wodnego. 

Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej do rzek. 

Największym problemem w ochronie gleb jest wysoki stopień antropopresji, wpływającej na dużą 

zmienność stosunków gruntowo-wodnych oraz właściwości chemicznych gleb na obszarze powiatu. Stan ten 

wymaga systematycznego monitorowania stanu gleb, przede wszystkim przy trasach komunikacji 

samochodowej, a także kontrolowania przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Ponadto istotną kwestią jest prowadzenie działań, mających na celu zwiększanie świadomości społecznej 

w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb. 

W celu kontroli zanieczyszczenia gleb konieczne jest prowadzanie kontroli jej jakości. Monitoring jakości 

gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest obserwacja zmian 

gleb użytkowanych rolniczo, a szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach 

czasu, pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach 

czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych 

na gruntach ornych reprezentatywnych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, czwarta edycja Monitoringu 

przypadła na lata 2010-2012. Badania monitoringowe były realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska a środki na realizację programu pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

W ramach Monitoringu oznaczane są parametry glebowe decydujące o ich jakości i zdolności 

do wypełniania funkcji produkcyjnych i środowiskowych (m.in. odczyn, zawartość materii organicznej, 

zasolenie, zawartość pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń organicznych i wiele innych). Zgromadzone 

w latach 1995-2015 dane pozwalają na ocenę zmian i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla jakości 

i wielofunkcyjności gleb.  

Ostatnie badania gleb w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzone były w 2015 roku. 

Na terenie Gminy Smyków, jak i powiatu koneckiego nie był zlokalizowany punkt pomiarowy.  

5.8.2. Analiza SWOT 

Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji gleby pozwoliło na przeprowadzenie analizy SWOT, 

którą przedstawiono w formie poniższej tabeli. 

Tabela 29. Analiza SWOT – Gleby 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Coroczne badania zasobności gleb w 
makroelementy 

→ Brak punktu monitoringu chemizmu gleb na 
terenie Gminy 

→ Przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska 
jakość gleb, 

→ Zanieczyszczenia pochodzące z transportu  
drogowego, 

→ Przekształcenia gleb spowodowane 
antropopresją, 

→ Powstawanie dzikich wysypisk śmieci, 

→ Rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

→ Przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska 
jakość gleb, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

→ Promocja dobrych praktyk rolniczych rolnictwa 
ekologicznego, 

→ Zwiększenie skali rekultywacji gleb,  
zdegradowanych i zdewastowanych 

→ Depozycja zanieczyszczeń z wód opadowych, 

→ Degradacja gleb i utrata ich cennych walorów,  
przyrodniczych, na skutek działalności człowieka, 

→ Alkalizacja metali ciężkich w glebach 

Źródło: opracowanie własne 
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5.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.9.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.), do dnia 6 września 

2019 r. funkcjonowały regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) wprowadziła zniesienie zasady regionalizacji systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2022 uchwalony został 

przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dnia 27 lipca 2016 r. Uchwałą Nr XXV/356/16. Zgodnie z Planem 

województwo świętokrzyskie zostało podzielone na VI regionów gospodarki odpadami. Powiat konecki znalazł 

się w regionie nr 6 wraz z powiatem skarżyskim.  

Dokonując podziału województwa świętokrzyskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

uwzględniono przepisy ustawy o odpadach, jak i następujące przesłanki: 

• zaktywizowanie gmin do tworzenia wspólnego systemu zagospodarowania odpadów 

komunalnych i pozyskiwaniem na ten cel środków publicznych,   

• utrzymanie i rozwój nawiązanych już struktur międzygminnych, 

• wspieranie rozwoju regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (RZZO) budowanych 

i utrzymywanych przez różnego rodzaju struktury gminne,   

• zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami i RZZO w celu usprawniania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi,   

• ograniczanie transportu odpadów „od zakładu do zakładu”, z uwagi na uciążliwość, np. zapachową 

i koszty transportu. 

Po zniesieniu regionalizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez zapisy ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1439 t.j.) podział ten nie jest obowiązujący. 

Poniższa rycina przedstawia obowiązującą do dnia 6 września 2019 r. organizację poszczególnych 

regionów gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim. 
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Rycina 13. Podział województwa świętokrzyskiego na regiony gospodarki odpadami w latach 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) plan 

gospodarki odpadami aktualizowany jest nie rzadziej niż co 6 lat. Wobec powyższego w dniu 28 stycznia 2019r. 

Uchwałą Nr/IV/62/19 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił aktualizację Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz 

składowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Należy przyjmować, że docelowo wszystkie odpady komunalne będą przetwarzane 

oraz zostanie zwiększona efektywność prowadzenia selektywnego zbierania „u źródła”. 

Istniejący system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach Województwa Świętokrzyskiego 

opiera się na znowelizowanej w lipcu 2011 roku ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Znowelizowana ustawa wprowadziła podział zadań dla poszczególnych uczestników systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz ustanowiła jednolite zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Najważniejsza reforma dotyczyła przejęcia pełnej 

odpowiedzialności przez gminy za odpady komunalne wytwarzane na ich terenie. 

Gmina Smyków we własnym  zakresie  rozwiązała  zagadnienie gospodarki odpadami. Ustawa 
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) nałożyła nowe obowiązki zarówno 

na mieszkańców, osoby prawne, jednostki organizacyjne, jak i samorządy. Zgodnie z tą ustawą gminy 

odpowiedzialne są za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, a mieszkaniec / właściciel nieruchomości (lub w jego imieniu administrator 

lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Objęcie gminnym 

system gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jest natomiast fakultatywne. 

Gmina wyłoniła w ramach przetargu przedsiębiorcę, odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

System ten  został  zorganizowany  w  zamian za opłatę, którą mieszkańcy są zobligowani wnosić do Urzędu 

Gminy. System naliczania opłat i stawkę jednostkową Gmina Smyków ustaliła zgodnie z ilością osób 

zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Wysokość opłat zależy również od tego czy w gospodarstwie 

domowym są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

W ramach zorganizowanego systemu odpady odbierane są bezpośrednio od mieszkańców, według 

harmonogramu odbioru odpadów.  

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). 

Od tego czasu odpady komunalne są zbierane w podziale na cztery główne frakcje i odpady zmieszane. 

• kolor niebieski oznaczony napisem „Papier”  - papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe                

z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; 

• kolor żółty oznaczony napisem „ Metale i tworzywa sztuczne” – metale, w tym odpady opakowaniowe  

z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe                           

z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe; 

• kolor zielony oznaczony napisem „ Szkło” – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

• kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” – odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

 

Natomiast niesegregowane odpady komunalne zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 

gromadzone są w pojemnikach i kontenerach. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Smyków oraz z PSZOK w Miedzierzy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. realizowany był przez 

firmę EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Właściciele pozostałych nieruchomości 

tj. takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć 

umowę na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej. 

Ponadto odpady wielkogabarytowe i meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 

były odbierane od mieszkańców po ich wystawieniu przed posesje cztery razy w roku, w terminie określonym  

w harmonogramie odbioru odpadów.  

Gmina Smyków prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                

w Miedzierzy. GPSZOK czynny był w wymiarze 1 dnia w tygodniu (sobota), co dało 4 razy                     

w miesiącu, w oparciu o regulamin GPSZOK opracowany dla mieszkańców gminy Smyków. 

Do GPSZOK w Miedzierzy mieszkańcy gminy Smyków w 2020 roku mogli dostarczać odpady komunalne, 

powstałe w gospodarstwach domowych, w podziale na następujące frakcje: 

• papier i tektura,  

• metale, tworzywa sztuczne,  

• szkło opakowaniowe,  

• opakowania wielomateriałowe,  

• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

• przeterminowane leki i chemikalia,  

• odpady niebezpieczne,  

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
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przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki,  

• zużyte baterie i akumulatory,  

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

•  odpady tekstyliów i odzieży,  

• popiół z palenisk domowych. 

 

W Gminie Smyków zostały wdrożone i zapewnione wszelkie odpowiednie i niezbędne narzędzia, w celu 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym. Gminy powiatu organizując odpowiedni system 

gospodarki odpadami komunalnymi, wypełniła wymagania stawiane na rok 2020 w obowiązujących przepisach 

prawa oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

Na terenie powiatu  koneckiego funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK), która jest zarządzana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                  

w Końskich,  odpowiedzialne za:  

• utylizację odpadów komunalnych,  

• przyjmowanie odpadów mieszanych i segregowanych,  

• segregację odpadów. 

W skład zakładu wchodzą 3 regionalne instalacje:  

• instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności 

pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż 

powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 

• instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze 

zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku;  

• instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, 

spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych.  

Składowisko odpadów położone jest 3 km na południowy wschód od zabudowy centrum miasta Końskie, 

w granicach administracyjnych powiatu koneckiego. W otoczeniu składowiska znajdują się lasy sosnowo - 

brzozowe. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest ok. 200 m na wschód od granicy składowiska i ponad 350 m 

od obecnie eksploatowanej kwatery. Inne zabudowania położone są ok. 400 m na północny wschód 

od składowiska. Eksploatację składowiska rozpoczęto w 1999 r., planowany rok zamknięcia - 2025. Powierzchnia 

składowiska wynosi 10,2 ha, w tym powierzchnia wykorzystana – 1,81 ha. Pojemność całkowita składowiska to 

349 535 m3 . 

W 2020r. zebrano na terenie gminy Smyków 361,630 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych, 

które zostały przekazane do Regionalnej Instalacji tj. Instalacji do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Końskich, ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie. Odpady te w całości poddano 

przetwarzaniu w procesach odzysku R12 ( wymiana odpadów w celu poddania ich którejkolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1 – R11). W analizowanym 2020 roku odebrano 5,060 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji. 

Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 przekazanych 

do składowania w Instalacji do Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych PGK 

w Końskich, ul. Spacerowa 145, 26 – 200 Końskie w 2020r. wyniosła: 19 12 12 – 31,749 Mg,; 

Masa odpadów zawierająca frakcje ulegające biodegradacji powstałych po sortowaniu odpadów 

selektywnie odebranych przekazanych do składowania na Składowisko ZUO Różanna PGK Sp. z o.o. w Opocznie 
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w 2020r wyniosła: 19 12 12 – 1,0540 Mg, 

Masa odpadów zawierająca frakcje ulegające biodegradacji powstałych po sortowaniu odpadów 

selektywnie odebranych przekazanych do składowania do ZUOK w Płoszowie PGK Sp. z o. o. w 2020r wyniosła: 

19 12 12 – 1,4960 Mg.  

W 2020r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła 

od 2020r. obowiązkowe rozliczanie gmin z operatorami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości w oparciu o stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych zasadny jest zakup i montaż na terenie 

Gminy Smyków wagi towarowej najazdowej. 

W przypadkach podejrzenia spalania odpadów komunalnych Wójt Gminy Smyków prowadzi kontrole. 

W 2020 roku przeprowadzono 5 takich kontroli, a w 2021 roku 5 kontroli. 

 

Wyroby azbestowe  

Jednym z głównych priorytetów w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w Polsce, ze względu 

na troskę o zdrowie ludzi i ochronę środowiska, jest systematyczne usuwanie, nadal użytkowanych w znacznych 

ilościach, wyrobów azbestowych. Do roku 2032 z obszaru kraju powinny zostać usunięte wszystkie wyroby 

zawierające azbest. W dokumencie Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, przyjętym przez 

Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku, jako jedno z zadań samorządu 

terytorialnego zostało wymienione tworzenie programu usuwania azbestu. 

Według stanu na 31.03.2021 rok w Bazie Azbestowej wpisane jest jako zinwentaryzowane 1 628 831 kg 

wyrobów azbestowych, a do unieszkodliwienia pozostało 1 348 245 kg wyrobów azbestowych. Na terenie gmin 

należących do powiatu koneckiego występują wyroby azbestowe. Gmina Smyków posiada opracowany 

programy usuwania azbestu. W ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Smyków na lata 2012 - 2032”, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów 

demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz zbierania, transportu i unieszkodliwienia 

materiałów zalegających w postaci odpadów azbestowych. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu materiałów na nowe pokrycia dachowe. Działania te są 

zgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie - ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1954 ). 

Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z dofinansowania muszą złożyć wniosek 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Smykowie w terminie podanym do publicznej wiadomości. Wnioski 

rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Smykowie, do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

5.9.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie gospodarki odpadami.  

Tabela 30. Analiza SWOT - Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Brak miejsc nielegalnego składowania odpadów, 

→ Funkcjonujący na terenie Gminy Smyków PSZOK, 

→ Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu 
odpadów 

→ Duża ilość odpadów zmieszanych w całości 
wytwarzanych opadów 

→ Wyroby zawierające azbest 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami, 

→ Modernizacja PSZOK, 

→ Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy, 

→ Zwiększanie ilości wytwarzanych odpadów 
zmieszanych 
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→ Wdrażanie i upowszechnianie wśród 
społeczności lokalnej nawyku selektywnej 
zbiórki odpadów. 

Źródło: opracowanie własne 

5.10. Zasoby przyrodnicze 

5.10.1. Obszary prawnie chronione 

Obszar Gminy Smyków objęty jest ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Ochrona 

przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych oraz cech 

stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie 

w/w ustawy są następujące formy ochrony przyrody: 

• parki narodowe, 

• rezerwaty przyrody, 

• parki krajobrazowe, 

• obszary chronionego krajobrazu, 

• obszary Natura 2000, 

• pomniki przyrody, 

• stanowiska dokumentacyjne, 

• użytki ekologiczne, 

• zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na rycinie poniżej przedstawiono formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie Gminy Smyków. 

 
Rycina 14. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CRFOP 
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Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Utworzony 21.11.1995 roku na podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Urz. Woj. 

Kieleckiego z 1995r. Nr 21, poz. 145). Obowiązująca podstawa prawna: uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku 

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

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia obszaru to 98 287,00 ha, w tym na terenie Gminy Smyków 

zajmuje powierzchnię równą 6 209 ha. Prawie 50% powierzchni terenu zajmują duże kompleksy leśne 

o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami, z przewagą jodły i sosny, z domieszką dębu, 

świerka, buka i grabu (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie). W północno-wschodniej i północnej części obszaru 

występują siedliska borowe. Na szczytach wydm i luźnych piaskach rosną suche sosnowe bory chrobotkowe. 

W dolinach rzek występują łęgi z jesionami i olszą. W południowej części obszaru lasy są bardziej 

rozczłonkowane i rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i torfowiskami. W środkowej i południowej części OChK 

występują łąki wilgotne oraz duże obszary torfowisk niskich, a także przejściowych. Rosną tu m. in. wielosił 

błękitny, pełnik europejski, zawilec wielkokwiato-wy, gęsiówka szorstkowłosista, pomocnik baldaszkowy, 

wawrzynek wilczełyko. Bogata jest fauna, reprezentowana przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie). Wśród 

ptaków można spotkać bociana czarnego i łabędzia niemego. Zabytki kultury materialnej związane są głównie 

z obiektami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Są to pozostałości po kopalnictwie i hutnictwie rud żelaza. 

Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny, gdzie biorą początek liczne rzeki 

zasilane przez często wystepujące tu źródła, młaki i wysięki. 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. 

Najważniejszą funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, a także jego rola 

klimatotwórcza i aerosanitarna, szczególnie dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Dobra sieć 

komunikacyjna oraz walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe mogą stać się podstawą do rozwoju 

turystyki na tym terenie. 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Czarnej” PLH260015  
Utworzony 01.03.2011 roku, o powierzchni 5 780,60 haObszar ostoi obejmuje naturalną dolinę 

meandrującej rzeki Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) wraz ze starorzeczami. Jest to największy prawobrzeżny 

dopływ Pilicy. Dno doliny zajmują łąki zmiennowilgotne i suche pastwiska, szuwary turzycowe, torfowiska 

przejściowe oraz bór bagienny, ols i grąd. W górnym odcinku i przy ujściu rzeka płynie wśród borów (sosnowych 

i jodłowych) i lasów, a w dolnym wśród pól i łąk. W dolinie znajdują się również małe stawy rybne. Rzeka 

na przeważającej długości zachowała naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). Przez wzgląd 

na rozległość obszaru mamy tu do czynienia z mnoga liczbą dobrze zachowanych siedlisk z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej, zwłaszcza łęgi, olsy i lasy bagienne oraz cenne kompleksy łąk, w tym łąki trzęślicowe. 

Dolina Czarnej jest ważnym korytarzem ekologicznym. Łączy dolinę Pilicy z Puszczą Świętokrzyską (poprzez 

znajdującą się w sieci Natura 2000 Dolinę Krasnej), oraz lasami koneckimi i przysuskimi. Rzeka jest ważną ostoją 

dla kilku gatunków ryb a w dolinie i na terenach bezpośrednio do niej przylegających gnieździ się ponad 140 

gatunków ptaków. W skali regionu jest to ważna ostoja dla: nocka dużego, koszatki, kumaka nizinnego, zalotki 

większej. Kolonia lęgowa nocka dużego ok. 300 osobników znajduje się w muzeum w Sielpi.  

 

Pomniki przyrody 

1. Jednoobiektowy, głaz narzutowy o wymiarach: długość - 1.00 m, szerokość - 0,70 m, wysokość - 0,25 m, 

częściowo zagłębiony w ziemi. Zbudowany jest z granitu barwy jasnoszarej i żółtawej, 

drobnoziarnistego. Utworzony 02.10.1987 roku. Znajduje się około 100 m na północny-wschód od 

szosy Kielce-Piotrków Trybunalski i 200 m na południe od zabudowań wsi Królewiec. 

2. Jednoobiektowy, Dąb szypułkowy - Quercus robur „Dąb Stanisław”, utworzony 22.09.2020 roku. 

Obwód pnia 468 cm - mierzony na wysokości 130 cm od gruntu, wiek: 262 lata. Rośnie w miejscowości 

Kawęczyn, na działce nr 26/1201, obręb Wólka Smolana. 
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Korytarze ekologiczne 

 
Rycina 15. Korytarz ekologiczny na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
 

 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) opracował mapę przebiegu 

korytarzy ekologicznych w Polsce. Wytyczenie odpowiednich map zostało podzielone na 2 etapy: 

• etap I – w 2005 roku Ministerstwo Środowiska zleciło opracowanie mapy sieci korytarzy dla obszarów 

Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków, 

• etap II – w 2011 roku wspólnie z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze środków 

EEA/EOG) została opracowana kompletna mapa korytarzy ważnych dla populacji dużych ssaków leśnych 

oraz spójności siedlisk leśnych i wodno – błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. 

 Na terenie Gminy Smyków wyznaczono 1 korytarz ekologiczny w ramach etapu I (2005 r.) GKPdC-4 

Częstochowa - wschód oraz jeden korytarz w ramach etapu II (2012 r.) GKPdC-6 Puszcza Świętokrzyska.  
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5.10.2. Zieleń urządzona 

Na terenie Gminy Smyków występuje zieleń urządzona w postaci lasów gminnych oraz cmentarzy  
o łącznej powierzchni 19,94 ha.  

Tabela 31. Zieleń urządzona na terenie Gminy Smyków w 2020 roku 

cmentarze lasy gminne 

[szt.] [ha] [ha] 

2 2,83 17,11 

Źródło: GUS 

 

5.10.3. Lasy 

Lasy 

Lasy Państwowe znajdujące się na terenie Gminy Smyków znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa 

Stąporków i Nadleśnictwa Radoszyce.  

 

 
Rycina 16. Nadleśnictwa na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku danych o lasach 
 

Tabela 32. Dane dotyczące Nadleśnictwa Radoszyce 

Nadleśnictwo Radoszyce 

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy 

• 2017 r. – 649,28 ha 

• 2018 r. – 649,60 ha 

• 2019 r. – 649,60 ha 

• 2020 r. – 649,60 ha 

• 2021 r. – 649,60 ha 

Zasięg terytorialny nadleśnictwa na terenie gminy obejmuje w gminie 
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Nadleśnictwo Radoszyce 

Smyków część powierzchni obrębów Królewiec, 
Matyniów, Miedzierza i Smyków oraz 

całość obrębu Stanowiska 

Struktura gatunkowa i wiekowa lasów na terenie 
gminy 

Bk 0,39%, Brz 0,88%, Db 0,05%,  
Jd 2,44%, Md 0,14%, Os 0,17%, 

So 95,59%, Św 0,34%, 
 

Ia 6,04%, Ib 2,02%, IIa 4,98%, 
IIb 4,60%, IIIa 8,07%, IIIb 17,16%, 

IVa 8,70%, IVb 10,23%, Va 13,99%, 
Vb 16,00%, VI 2,76%, VII 0,15%, 

KO 5,32%. 

Typy siedliskowe lasów na terenie gminy 

BŚW 20,60%, 
BMŚW 6,83%, 
BMW 13,0%, 
BMB 0,56%, 
LMW 9,97%, 
LMB 0,11%, 
LŚW 7,87%, 

LMWYŻŚW 38,44%, 
LMWYŻW 2,63%. 

Obwody łowieckie na terenie gminy 
Na terenie Gminy Smyków znajduje się obwód 

łowiecki nr 33. 

Źródło: Nadleśnictwo Radoszyce 

 

Tabela 33. Dane dotyczące Nadleśnictwa Stąporków 

Nadleśnictwo Stąporków 

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy 1 634,63 ha 

Zasięg terytorialny nadleśnictwa na terenie gminy 
Obręby ewidencyjne: Adamów, Cisownik, 

Matyniów cz. Miedzierza cz. Przyłogi, Trawniki, 
Wólka Smolana. 

Struktura gatunkowa i wiekowa lasów na terenie 
gminy 

12% – I klasa, 14% – II klasa 
18% – III klasa, 23% – IV klasa 

14% – V klasa, 19% – VI klasa i starsze 
 

83%– sosna, modrzew 
0,3% –  świerk 

1,3% – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion 
1,3% – brzoza 

1% – buk 
11,3% – jodła, daglezja 

0,8% – pozostałe 

Typy siedliskowe lasów na terenie gminy 

BS - 0,01%, BŚW - 18,11%, BW - 0,02% 
BB - 0,03%, BMŚW - 2,61%, BMW - 10,47% 
BMB - 1,05%, LMŚW - 0,32%, LMW - 1,70% 

LMB - 0,70%, LŚW - 0,01%, LW - 0,11% 
OL - 0,24%, OLJ - 0,06%, BMWYŻŚW - 10,35% 

BMWYŻW - 4,89%, LMWYŻŚW - 21,07% 
LMWYŻW - 23,16%, LWYŻŚW - 2,90% 

LWYŻW - 2,19% 

Obwody łowieckie na terenie gminy b.d. 

Źródło: Nadleśnictwo Stąporków 
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W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię gruntów leśnych na terenie Gminy Smyków w latach 2017-

2020 oraz procent lesistości. 

 

Tabela 34. Powierzchnia gruntów leśnych i lesistość na terenie Gminy Smyków 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

 2017 2018 2019 2020 

ogółem 3 186,78  3 185,01  3 098,54  3 100,33 

lesistość w % 50,4  50,3  48,9  49,0  

Źródło: GUS 

 

Lesistość Gminy Smyków w 2020 roku wynosiła 49,0%, co w odniesieniu do roku 2017 oznacza spadek  

o 1,4%.  

Dla lasów prywatnych opracowany został przez Starostwo Powiatowe w Końskich Plan Urządzenia Lasu 

na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 roku.  

Natomiast dla lasów gminnych Gmina Smyków zaplanowała opracowanie Planu Urządzenia Lasów 

Gminnych w 2023 roku. W chwili obecnej nie ma opracowanego Planu Urządzenia Lasów Gminnych na obszarze 

Gminy Smyków.  

 

5.10.4. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Smyków w zakresie zasobów przyrodniczych.  

Tabela 35. Analiza SWOT – Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Duża bioróżnorodność terenu wynikająca 
z dużego zróżnicowania ukształtowania terenu 
Gminy, 

→ Ustanowione na terenie Gminy obszarowe i 
punktowe formy ochrony przyrody, 

→ Występowanie na terenie Gminy rzadkich, 
objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt, 

→ Możliwość zwiększania potencjału 
przyrodniczego Gminy, 

→ Obszary zieleni urządzonej na terenie Gminy 

→ Wysoki wskaźnik antropopresji wynikający 
z bliskiego położenia aglomeracji kieleckiej,   

→ Podatność zasobów przyrody ożywionej na 
zanieczyszczenia środowiska. 

→ Podatność zasobów przyrody ożywionej 
na zanieczyszczenia środowiska, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Monitoring obszarów chronionych, 
→ Powstanie nowych miejsc zieleni gminnej 
→ Edukacja ekologiczna mieszkańców i promocja 

walorów przyrodniczych Gminy, 
→ Tworzenie nowych form ochrony przyrody i 

dbałość o istniejące, 
→ Bieżąca pielęgnacja i monitoring stanu zieleni w 

mieście, w tym pomników przyrody, 

→ Tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki 

→ Wzrastająca antropopresja, 

→ Fragmentacja siedlisk, 

→ Wichury powodujące ubytek w zadrzewieniu 
na terenie miasta (złomy i wywroty) 

Źródło: opracowanie własne 
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5.11. Zagrożenia poważnymi awariami 

5.11.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1973 ze. zm.) 

za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 

lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię przemysłową rozumie się 

poważną awarię powstałą w zakładzie. 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 

w której zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii 

przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie współpracy 

międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze transgranicznym. 

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 

awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1070) należy: 

1) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 

2) prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1, 

3) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska, 

4) prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, 

w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzeń o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji ich zwalczania z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową 

Strażą Pożarną ale również Ochotnicza Straż Pożarna) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych 

awarii.  

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Smyków brak 

zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

 

5.11.2. Analiza SWOT 

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

Tabela 36. Analiza SWOT – Zagrożenie poważnymi awariami  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Kontrole prowadzone przez WIOŚ, 

→ Brak zakładów ZDR na terenie Gminy 

→ Transport substancji niebezpiecznych przez 
tereny zabudowane, 

→ Naruszenia prowadzenia prawidłowej 
gospodarki odpadowej, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wspieranie jednostek OSP poprzez doposażanie 
w niezbędny sprzęt, szkoleń na wypadek 
wystąpienia poważnej awarii, 

→ Monitoring tras transportu drogowego 

→ Wypadek podczas transportu niebezpiecznych 
substancji, 

→ Możliwość powstania zakładów ZZR, 

→ Możliwość wystąpienia poważnej awarii 

Źródło: Opracowanie własne 
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5.12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz bardziej widoczne skutki zmian klimatu, polegające 

m.in. na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 

zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski, a proces 

ten w kolejnych latach będzie się nadal pogłębiał. Wobec tego konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest 

prowadzenie adaptacji do nadchodzących zmian. 

Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak 

również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi, opracowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020), który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 

zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Pamiętać jednak trzeba, że kwestie związane 

ze zmianami klimatu, dotyczyć mogą również przedsięwzięć z innych dziedzin i obszarów. 

W ostatnich latach występują coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów. Okresy, gdy dni upalne trwają 

przez co najmniej kilka dni stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń 

układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Szczególnie narażone na udar słoneczny są 

osoby starsze oraz dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie przed upałami. Podczas 

okresów upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach największego nasłoneczniania. 

W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz 

prywatnych mieszkaniach. Długo trwające fale upałów powodują występowanie zjawiska suszy. Susza jest 

skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura 

dobowa osiąga wartości wyższe niż 30°C. Ujemny wpływ zjawiska suszy można zaobserwować w różnych 

dziedzinach gospodarczych i społecznych. Jednym z najbardziej wrażliwych na niedobory wody sektorów jest 

rolnictwo. Występowanie zjawiska suszy obniża potencjał produkcyjny gleb i utrudnia prowadzenie produkcji 

rolnej. 

Obniżenie wód gruntowych może także doprowadzić do utraty bioróżnorodności oraz bezpośredniego 

zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, 

stawów, oczek wodnych, potoków i małych cieków) stanowi zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują 

na tych terenach, bądź korzystają z nich okresowo. Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa 

na różnorodność biologiczną w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 

Wisły. Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest ustawa 

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 2233), który nakłada na dyrektorów regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych. Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyższej ustawy, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych stanowi podstawę do opracowania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji 

działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków 
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suszy. Obszar Gminy Smyków znajduje się w zarządzie PGW WP RZGW w Krakowie – region wodny Górnej Wisły 

oraz PGW WP RZGW w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły. 

Mając na uwadze skutki suszy, główny cel PPSS, jakim jest „przeciwdziałanie skutkom suszy”, odwołuje 

się do procesu kształtowania zasobów wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych zgodnie 

z obowiązującymi normatywami. Cele szczegółowe, precyzujące cel główny PPSS, są podyktowane regulacją art. 

184 ust. 2 ustawy – Prawo wodne oraz dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą, tj.: 

społeczeństwa, gospodarki i środowiska. 

Do celów szczegółowych PPSS należą: 

1) skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy; 

2) zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy; 

3) edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy; 

4) formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Działania służące realizacji wyżej wymienionych celów należy prowadzić w sposób zaplanowany, 

z naciskiem na działania zwiększające odporność wrażliwych sektorów gospodarki, społeczeństwa i środowiska 

na powstawanie strat w wyniku suszy. Należy również realizować zadania łagodzące skutki suszy w czasie jej 

wystąpienia. Prawidłowy dobór działań, dokonany na podstawie identyfikacji stanu zasobów wodnych, wyników 

analizy zagrożenia suszą oraz przeglądu potrzeb, zwiększa potencjał umożliwiający osiągnięcie efektywnych 

rezultatów przeciwdziałania skutkom suszy.  

PPSS z uwagi na jego ogólnokrajowy zasięg (w podziale na obszary dorzeczy), długofalowy charakter 

ujętych w nim działań (sześcioletni cykl planistyczny – aktualnie 2021–2027) oraz powszechnie obowiązującą 

moc prawną, jest dokumentem zapewniającym wysoki poziom skuteczności planistycznej. 

Zmiany klimatu wpływają także na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach wodnych. 

Z powodu wzrostu temperatury następuje przyśpieszenia zjawiska eutrofizacji. W celu jego ograniczenia 

wymagane jest podjęcie działań ograniczających spływ biogenów z pól uprawnych poprzez ograniczenie 

wykorzystania sztucznych nawozów przez rolników. Ważną rolne pełnią tu Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

zachęcające rolników do rolnictwa ekologicznego czy ekstensywnego.  

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska takie jak m.in. gwałtowne burze z silnym wiatrem, długotrwałe 

susze zwiększające ryzyko pożaru w lasach, powodują zagrożenie dla ludzi oraz dóbr materialnych. Ochronę 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi 

zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zmianami klimatu liczba zdarzeń zagrażających ludziom 

i środowisku może wzrastać. Na terenie Gminy Smyków znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki OSP są 

wyposażone w specjalistyczny sprzęt dzięki czemu mogą skuteczne wspomóc w działaniach jednostki PSP.  

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu nie jest możliwa do przeprowadzenia bez osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu świadomości zagrożeń w społeczeństwie. Konieczne jest zatem wdrożenie działań 

edukacyjnych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i szerokiej edukacji pozaformalnej przyczyniającej się 

do podnoszenia świadomości społecznej. Podstawowym celem jest zwiększenie zrozumienia wpływu procesów 

klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze. 

5.13. Działania edukacyjne 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. Głównym jej celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 

Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich aktów 

prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1973 ze zm.). W ustawie tej zawarto 

przede wszystkim obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
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w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół.  

Działania edukacyjne powinny jednak obejmować także dorosłych mieszkańców, ponieważ to oni mają 

największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny dotyczyć 

przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. 

Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu 

lokalnym mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych 

działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. 

Instytucjami i organizacjami, które mogą wspierać działania Gminy Smyków w zakresie kształtowania 

świadomości ekologicznej są: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Oprócz organizowania własnych działań, Gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne prowadzone 

na wyższym poziomie administracyjnym czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia pozarządowe. Udział 

w kampaniach organizowanych na przykład przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które udostępnia 

niezbędne materiały takie jak infografiki, ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji ekologicznej. 

5.14. Monitoring Środowiska 

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 ze zm.) 

w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.  

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów 

administracji i społeczeństwa o: 

• jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych 

poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub 

innych wymagań, 

• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 

powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 

przyrodniczych. 

Po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. PMŚ realizowany był na podstawie: 

wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, wojewódzkich 

programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatnim programem PMŚ realizowanym w tej strukturze był 

program na lata 2018-2021. 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479) zmieniła uwarunkowania 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. W myśl nowych przepisów zasoby i zadania PMŚ 

realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione 

do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane 

wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określany w wieloletnich strategicznych 

programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez 

Ministra Klimatu oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 powstał na podstawie ustawy 

z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokument ten obejmuje zadania wynikające z odrębnych 

ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych 

programów i dokumentów programowych. Zawarto w nim następujące obszary monitoringu, które mogą 

dotyczyć Gminy Smyków: 
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1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody 

5. Monitoring klimatu akustycznego 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych. 

Prezentacja danych odniesionych przestrzennie (z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej) 

odbywać się będzie m.in. poprzez dedykowane do tego celu portale mapowe, umożliwiające dostęp do usług 

sieciowych. W zakresie kompetencji GIOŚ kontynuowane będą prace wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania 

w centralnym repozytorium informacji publicznej. Zasoby GIOŚ określone w ww. rozporządzeniu będą 

aktualizowane na potrzeby upowszechnienia i udostępniania danych poprzez portal https://dane.gov.pl/. 

 

 

6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA ORAZ 

ICH FINANSOWANIE 

6.1. Cele ochrony środowiska i kierunki interwencji 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022–2026 z perspektywą do 2029 r. ma służyć 

realizacji przez Gminę Smyków polityki ochrony środowiska i nawiązywać do polityki ochrony środowiska 

wyższych jednostek, a sam Program Ochrony Środowiska musi być spójny z założeniami dokumentów 

strategicznych i programowych wyższego rzędu.  

Dokument będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w gminie. Głównym celem programu jest:  

 

Zrównoważony rozwój Gminy Smyków dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.   

Pod każdą z charakterystyk dziesięciu obszarów interwencji przeprowadzona została analiza SWOT, 

mająca na celu określenie największych zagrożeń środowiska, słabych i mocnych stron istniejącego stanu 

środowiska oraz wskazanie dążeń w tych obszarach i szans na jego poprawę. 

Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Środowiska z 2015 roku dot. opracowywania 

programów ochrony środowiska, wyznaczono cele wraz z wskaźnikami stanu aktualnego i stanu docelowego. 

Narzędziem osiągnięcia stanu docelowego jest realizacja wyznaczonych w ramach obszarów zadań, które zostały 

zgrupowane w harmonogramie zadań. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przedstawia tabela 

nr 37. Zostały w niej określone również źródła finansowania wyznaczonych zadań, będą nimi zarówno środki 

własne Gminy, jak i dotacje zewnętrzne oraz pozyskane przez inne jednostki realizujące zadania. 

Do wyznaczonych zadań przypisano orientacyjną kwotę i czas realizacji. Kwoty i czas realizacji w wielu 

przypadkach zależą od możliwości i wielkości uzyskanych dotacji. Niektóre z zadań będą realizowane w ramach 

obowiązków pracowników Urzędu Gminy. W tabeli 38 przedstawiono harmonogram zadań własnych wraz 

z finansowaniem, z kolei w tabeli nr 39 zadania wykonywane przez inne jednostki tzw. zadania monitorowane. 
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6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Tabela 37. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na terenie Gminy Smyków 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 
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 i 
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I.
 P
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p
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w

a 
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ko
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i p
o

w
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za

 

Liczba substancji 
z przekroczeniami 

w strefie 
świętokrzyskiej 

(WIOŚ) 

3 0 

I.1. Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie jednorodzinnym 

na terenie gminy 
mieszkańcy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Promocja alternatywnych źródeł energii, 

propagowanie działań zmierzających 

do wykorzystywania OZE 
(m.in. słonecznej i geotermalnej) 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wykonanie otworu 
poszukiwawczo 

-rozpoznawczego 
wód termalnych Smyków GT 

-1 w msc. Wólka Smolana 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.2. Zmniejszenie 
emisji 

pochodzącej 
ze spalania paliw 

podczas 
ogrzewania 
budynków i 
transportu 

Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez 
oczyszczanie dróg i innych powierzchni 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Prowadzenie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków – w zakresie 

budynków komunalnych 

Wójt Gminy 
Smyków 

Problem 
z pozyskiwaniem 

danych 

Szczegółowa inwentaryzacja źródeł, 
w których powinna nastąpić wymiana 

kotłów na paliwo stałe 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 



 
Program Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku 

 

 

 
Strona 62 z 97 

 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Wymiana niespełniających standardów 
środowiska urządzeń grzewczych 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wymiana kotłów w związku z 
wejściem w życiu uchwały 

antysmogowej –2 szt. 

Nadleśnictwo 
Stąporków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Kontrola gospodarstw domowych 
w zakresie przestrzegania zakazu 

spalania odpadów w urządzeniach 
grzewczych 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe, braki 
kadrowe 

I.3. Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

w gminie 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Modernizacja i rozbudowa systemu 
oświetlenia ulicznego (wymiana 

i montaż nowych lamp) na obszarze 
Gminy Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe, brak 
chęci 

mieszkańców 
do podjęcia 

działań 

Budowa oświetlenia ulicznego w msc 
Miedzierza (szkoła dr. powiatowa) 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na dobudowę oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.4. Edukacja 
społeczeństwa 

w zakresie 

Edukowanie i informowanie 
mieszkańców o szkodliwości i zakazie 

spalania odpadów w paleniskach 

Wójt Gminy 
Smyków 

Pandemia, 
utrudniony 

dostęp 
do mieszkańców 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

ochrony klimatu 
i jakości 

powietrza 

domowych oraz na powierzchni gruntu 

Upowszechnienie informacji w zakresie 
zmian klimatu oraz metod zapobiegania i 

ograniczania ich skutków 

Wójt Gminy 
Smyków 

Pandemia, 
utrudniony 

dostęp 
do mieszkańców 
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Poziom hałasu 
Leq  

(WIOŚ) 

- 

Poniżej 
poziomu 

dopuszczal
nego 

II.1. Zmniejszenie 
emisji hałasu 
z transportu 
drogowego 

Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych 

terenów 

Wójt Gminy 
Smyków 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego  

Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) 
rowerowych na obszarze Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Modernizacja  i budowa dróg lokalnych 
i chodników na obszarze Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Reagowanie na skargi mieszkańców 
na ponadnormatywny hałas, 

z uwzględnieniem technicznych 
i ekonomicznych możliwości właściwych 

organów 

Wójt Gminy 
Smyków / 
Starosta 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Stosowanie wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych oraz zabudowy 

przemysłowej pasów zieleni izolacyjnej 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Opracowanie i promocja sieci ścieżek 
i szlaków rowerowych; 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi S74 Sulejów – 
Przełom/Mniów odcinek: granica 
województwa świętokrzyskiego – 

GDDKiA 
Ograniczone 

środki 
finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Przełom/Mniów 

Remont drogi gminnej Nr 

382007T Salata-Muszczarz-Gr. 

Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T 
Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II 

etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych  

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi 
gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie 

- gr. gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 
w msc Królewiec 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi gminnej Nr 382012T 
Rozgół -Pokoradz 

- opracowanie dokumentacji projektowej 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi dojazdowej w msc. 
Miedzierza (dz.244/4) 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi dojazdowej w msc. 
Miedzierza (za oczyszczalnią) 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi gminnej Nr 382004T 

Miedzierza-Wólka Smolana - Granica 

Gminy- opracowanie dokumentacji 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa drogi dojazdowej w ms. 

Kawęczyn-Świnków- opracowanie 
dokumentacji 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej Nr 

0462 T (Matyniów-Adamów)   

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. 
powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

3. 
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Natężenie pól 
elektromagnetycz

nych 
<0,1 V/m <0,1 V/m 

III.1. Ograniczenie 
oddziaływania pól 
elektromagnetycz
nych na człowieka 

i środowisko 

Inwentaryzacja źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Kielce Niedokładność 

4. 

G
o
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d
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h
 

Liczba jednolitych 
części wód 
w stanie co 

najmniej dobrym 
(WIOŚ) 

0 2 

IV.1. Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa 
w zakresie 

ochrony wód 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniem 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

IV.2. Utrzymanie 
wód 

Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Kielce 
Niedokładność 

pomiarów 

Bieżące utrzymanie cieków i urządzeń 
wodnych 

PGW Wody 
Polskie, Nadzór 

Zlewni,  

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Rozważanie uruchomienia programu 
dotacji do działań związanych 

z magazynowaniem wody deszczowej 
w zbiornikach nadziemnych 

i podziemnych; 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczenia 
czasowe 

i dostępność 
danych 

Budowa zbiornika retencyjno - 
rekreacyjnego na terenach obrębu 

Matyniów 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

5. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

-ś
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e
ko

w
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V.
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o
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sy

st
e

m
u

 g
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e
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w
e

j 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

(km) 

Długość sieci 
wodociągowej 

(km) 

27,1 km 

 

67,0 km 

30,0 

 

70,0 

V.1. 
Uporządkowanie 

gospodarki 
wodno-ściekowej 

Projekt budowlany, wykonawczy 

budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Smyków dla msc. Muszczarz, obręb 

Salata 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Projekt budowlany, wykonawczy budowy 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków 

dla msc. Stanowiska obręb Stanowiska, 

Kozów obręb Kozów 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Projekt budowlany, wykonawczy 
zbiornika nadmiaru ścieków sanitarnych 

o poj. Około 300,0 m3, oczyszczalnia 
ścieków w Miedzierzy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Projekt budowlany, wykonawczy, linia 

granulacji osadu, oczyszczalnia ścieków 

w Miedzierzy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków sanitarnych w msc. Miedzierza- 

opracowanie dokumentacji 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z kanałami bocznymi dla msc Przylogi 
Wójt Gminy 

Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

159 

 

 

 

502 

170 

 

 

 

490 

Stała kontrola jakości przydomowych 
oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych; 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 5 m3/dobę 

Wójt Gminy 
Smyków 

Zbyt duże 
obciążenie 

pracowników  

6. 
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Liczba 
eksploatowanych 

złóż kopalin 
1 0 

VI.1. Racjonalna 
eksploatacja 

kopalin 
Nadzór i kontrola wydanych koncesji 

Starostwo, 
Urząd 

Marszałkowski, 
OUG 

Niedokładność 

7. 

G
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b
y 

V
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Powierzchnia 
terenów 

wymagających 
rekultywacji  

0 0 

VII.1. 
Zapobieganie 
niekorzystnym 

zmianom 
środowiska 
glebowego 

Prowadzanie rejestru terenów 
zdegradowanych oraz osuwisk 

Wójt Gminy 
Smyków 

Niedokładność 

Koncepcja zagospodarowania terenu, 
obręb Wólka Smolana, działka nr 580 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Zagospodarowanie terenu pod plac 
zabaw przy Przedszkolu w Smykowie 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

8. 

G
o
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o

d
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p
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i 

i z
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V
II

I.
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Ilość zebranych 
odpadów 

zmieszanych 

(GUS) 

361,630 
Mg 

350,0 Mg 

VIII.1. Wzrost 
ilości zebranych 

selektywnie 
odpadów 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz 
działania informacyjne, prewencyjne 

w tym zakresie; 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak środków 
finansowych 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak środków 
finansowych 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak środków 
finansowych 



 
Program Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku 

 

 

 
Strona 68 z 97 

 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Prowadzenie rejestru 

działalności regulowanej (RDR) 

w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, dokonywanie wpisu 

do RDR 

Wójt Gminy 
Smyków 

Zbyt duże 
obciążenie 

pracowników 

Edukacja ekologiczna mieszkańców, 

w szczególności poprzez prowadzenie 

warsztatów edukacyjnych dla każdej 

z grup wiekowych na temat segregacji 

odpadów, recyklingu i ochrony 

środowiska; 

Wójt Gminy 
Smyków 

 
  

Brak środków 
finansowych 

Prowadzenie kontroli w zakresie 

złożonych deklaracji na odbiór odpadów 

komunalnych oraz prawidłowej 

segregacji śmieci; 

Wójt Gminy 
Smyków 

Braki kadrowe 

Ilość wyrobów 
azbestowych 

na terenie gminy 
pozostałych do 

unieszkodliwienia 

1 
348 245 

kg 

1 000 000 
kg 

VIII.2. Usuwanie 
wyrobów 

azbestowych 
z terenu gminy 

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak środków 
finansowych, 

niechęć 
mieszkańców 

gminy 
do wymiany 

pokryć 
dachowych 

9. 
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gm
in

y Powierzchnia 
zieleni urządzonej 

(GUS) 
19,94 ha 20,5 ha 

IX.1. Rozwój 
i utrzymanie 

zieleni urządzonej 
i obszarów 

chronionych 

Pielęgnacja pomników przyrody 
Wójt Gminy 

Smyków 

Dewastacja 
mienia 

publicznego, 
brak 

zainteresowania 
mieszkańców 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Utrzymanie bieżące, rozbudowa, 
modernizacja i rewitalizacja zarówno 

istniejących, jak i nowych terenów 
zieleni urządzonej 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe, 
nadzwyczajne 

zjawiska 
pogodowe 

Remont i modernizacja zabytkowych 
budynków, pomników na obszarze 

Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Pielęgnacja drzewostanów oraz 
nasadzenia drzew i krzewów 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe, 
nadzwyczajne 

zjawiska 
pogodowe 

Opracowanie i wdrożenie Programu 
opieki nad zwierzętami 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Kontrola przestrzegania zakazu 
wypalania łąk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony 
przyrody, zawartych w planach ochrony 

obiektów cennych przyrodniczo 
i obowiązujących aktach prawnych 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom 
wyrządzonym przez zwierzęta objęte 

ochroną gatunkową 
RDOŚ Kielce 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

10. 
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Liczba poważnych 
awarii na terenie 

gminy 
0 0 

IX.1. 
Zminimalizowani

e ryzyka 
wystąpienia 

zdarzeń 
mogących 

powodować 
poważną awarię 

oraz ograniczenie 
jej skutków dla 

ludzi i środowiska 

Lokalny system monitoringu, ostrzegania 
i reagowania w przypadku wystąpienia 
niebezpiecznych zjawisk zachodzących 

w atmosferze lub hydrosferze, 
wystąpienia poważnych awarii i katastrof 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Propagowanie standardów 
prawidłowych zachowań społeczeństwa 
w sytuacji wystąpienia niebezpiecznego 
zjawiska zachodzącego w atmosferze lub 
hydrosferze, katastrofy i poważnej awarii 

Wójt Gminy 
Smyków 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Utrzymywanie w dobrym stanie 
technicznym i gotowości systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – 

ratunkowego na wypadek wystąpienia 
niebezpiecznego zjawiska zachodzącego 
w atmosferze lub hydrosferze, katastrofy 

i poważnej awarii 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Utrzymanie jednostki OSP oraz wsparcie 
w zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania 
i przeciwdziałania poważnym awariom 
oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka wynikającym 
z nadzwyczajnych zdarzeń 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe  
Brak chętnych 
do działaniach 
w ramach OSP 

11. 
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Liczba akcji 
edukacyjnych 

5 6 

XI.1. Wdrożenie 
kompleksowego 

systemu 
zarządzania 

środowiskiem  

Opracowanie zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego – wg zaistniałych potrzeb 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Informowanie o stanie środowiska 
i działaniach na rzecz jego ochrony 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Reagowanie na skargi mieszkańców, 
z uwzględnieniem technicznych 

i ekonomicznych możliwości właściwych 
organów 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Organizacja kampanii informacyjno-
edukacyjnych oraz lokalnych akcji 

służących ochronie środowiska 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Podjęcie uchwały krajobrazowej 
i kontrola legalności istniejących reklam 

Wójt Gminy 
Smyków 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek 

 

Tabela 38. Zadania własne Gminy Smyków na lata 2022 - 2026 z perspektywą do roku 2029 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji [zł] Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

1. 

O
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a 
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u
 i 
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śc
i p

o
w

ie
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Promocja 
alternatywnych 
źródeł energii, 
propagowanie 

działań zmierzających 
do wykorzystywania 

OZE (m.in. słonecznej 
i geotermalnej) 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

2. 

Wykonanie otworu 
poszukiwawczo 

-rozpoznawczego 
wód termalnych 

Smyków GT 
-1 w msc. Wólka 

Smolana 

Wójt Gminy 
Smyków 

11 716 059 - - - - 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji [zł] Źródło 

finansowania 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

3. 

Ograniczanie pylenia 
wtórnego poprzez 
oczyszczanie dróg i 
innych powierzchni 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

4. 

Prowadzenie 
Centralnej Ewidencji 

Emisyjności 
Budynków 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

5. 

Szczegółowa 
inwentaryzacja 

źródeł, w których 
powinna nastąpić 
wymiana kotłów 
na paliwo stałe 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

6. 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej na terenie 

gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej, koszty w zależności od potrzeb 
i możliwości finansowania 

Fundusze 
Europejskie dla 
Podkarpacia na 
lata 2021-2027, 

Programy 
NFOŚiGW, 
Programy 
WFOŚiGW 

Rzeszów, budżet 
JST, Krajowy Plan 
Odbudowy, Polski 

Ład 

7. 

Wymiana 
niespełniających 

standardów 
środowiska urządzeń 

grzewczych 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej, koszty w zależności od potrzeb 
i możliwości finansowania 

Środki własne, 

8. Kontrola Wójt Gminy W ramach działalności statutowej Środki własne 
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gospodarstw 
domowych  
w zakresie 

przestrzegania zakazu 
spalania odpadów w 

urządzeniach 
grzewczych 

Smyków 

9. 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

w zakresie 
racjonalnego 

gospodarowania 
energią 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

10. 

Modernizacja 
i rozbudowa systemu 
oświetlenia ulicznego 

(wymiana i montaż 
nowych lamp) 

na obszarze gminy. 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej, koszty w zależności od potrzeb 
i możliwości finansowania 

Fundusze 
Europejskie dla 
Podkarpacia na 
lata 2021-2027, 

budżet JST, 
Fundusze 

Europejskie dla 
Polski Wschodniej 

na lata 2021-
2027, NFOŚiGW, 

Krajowy Plan 
Odbudowy, Polski 

Ład 

11. 

Budowa oświetlenia 
ulicznego w msc. 

Miedzierza (szkoła dr. 
powiatowa) 

Wójt Gminy 
Smyków 

60 000 - - - - Środki własne 
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12. 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

na dobudowę 
oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy 
Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

40 000 - - - - Środki własne 

13. 

Edukowanie 
i informowanie 
mieszkańców 
o szkodliwości 

i zakazie spalania 
odpadów 

w paleniskach 
domowych oraz 
na powierzchni 

gruntu 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

14. 

Upowszechnienie  
informacji w zakresie 
zmian klimatu oraz 

metod zapobiegania 
i ograniczania ich 

skutków 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

15. 

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 Wprowadzanie do 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 
zapisów odnośnie 

standardów 
akustycznych dla 
poszczególnych 

terenów 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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16. 

Budowa, sieci dróg 
(ścieżek rowerowych) 

rowerowych 
na obszarze Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Wg bieżących potrzeb 
Środki własne,  

środki zewnętrzne 

17. 

Modernizacja  
i budowa dróg 

lokalnych 
i chodników 

na obszarze Gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

Wg bieżących potrzeb 
Środki własne,  

środki zewnętrzne 

18. 

Reagowanie na skargi 
mieszkańców na 

ponadnormatywny 
hałas, 

z uwzględnieniem 
technicznych 

i ekonomicznych 
możliwości 

właściwych organów 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

19. 

Stosowanie wzdłuż 
ciągów 

komunikacyjnych 
oraz zabudowy 

przemysłowej pasów 
zieleni izolacyjnej 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

20. 

Opracowanie 
i promocja sieci 
ścieżek i szlaków 

rowerowych; 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

21. 
Remont drogi 

gminnej Nr 382007T 
Salata-Muszczarz-Gr. 

Wójt Gminy 
Smyków 

910 000 - - - - 
Środki własne 

środki zewnętrzne 
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Gminy 

22. 

Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 0469T 
Grzymałków -Gliniany 
Las -Smyków - II etap 

Wójt Gminy 
Smyków 

323 037 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

23. 

Wykonanie nakładki 
asfaltowej drogi 

gminnej Nr 382019T 
Piaski Królewieckie - 

gr. gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

246 690 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

24. 
Budowa drogi 

wewnętrznej Nr KDW 
13 w msc Królewiec 

Wójt Gminy 
Smyków 

4 800 000 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

25. 

Budowa drogi 
gminnej Nr 382012T 

Rozgół -Pokoradz 

- opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

Wójt Gminy 
Smyków 

68 610 - - - 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

26. 

Budowa drogi 
dojazdowej w msc. 

Miedzierza 
(dz.244/4) 

Wójt Gminy 
Smyków 

162 200 - - - 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

27. 

Budowa drogi 
dojazdowej w msc. 

Miedzierza (za 
oczyszczalnią) 

Wójt Gminy 
Smyków 

213 000 - - - 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

28. 
Budowa drogi 

gminnej Nr 382004T 
Miedzierza-Wólka 

Wójt Gminy 
Smyków 

50 000 - - - - 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 
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Smolana-Granica 
Gminy- opracowanie 

dokumentacji 

29. 

Budowa drogi 
dojazdowej w ms. 

Kawęczyn-Świnków- 
opracowanie 
dokumentacji 

Wójt Gminy 
Smyków 

60 000 - - - - Środki własne, 

30. 

Opracowanie 
dokumentacji 

projektowej na 
przebudowę drogi 

powiatowej Nr 0462 

Wójt Gminy 
Smyków 

50 000 - - - - Środki własne, 

31. 

Wykonanie nakładki 
asfaltowej na dr. 

powiatowej Nr 0469T 
w msc. Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

50 000 - - - - Środki własne, 

32. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej 
w zakresie 
racjonalnej 

gospodarki wodami 
i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniami 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej 
Środki własne 

środki zewnętrzne 

33. 

Rozważanie 
uruchomienia 

programu dotacji 
do działań 
związanych 

z magazynowaniem 
wody deszczowej 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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w zbiornikach 
nadziemnych 

i podziemnych; 

34. 

Budowa zbiornika 
retencyjno - 

rekreacyjnego 
na terenach obrębu 

Matyniów 

Wójt Gminy 
Smyków 

35 000 40 000 - - - Środki własne 

35. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

 -
 ś

ci
e

ko
w

a 

Projekt budowlany, 
wykonawczy 

budowy kanalizacji 
sanitarnej w Gminie 

Smyków dla msc. 
Muszczarz, obręb 

Salata 

Wójt Gminy 
Smyków 

15 000 16 000 - - - Środki własne 

36. 

37. 

Projekt budowlany, 
wykonawczy budowy 
kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Smyków 
dla msc. Stanowiska 
obręb Stanowiska, 

Kozów obręb Kozów 

Wójt Gminy 
Smyków 

40 000 45 000 - - - Środki własne 

38. 

Projekt budowlany, 
wykonawczy 

zbiornika nadmiaru 
ścieków sanitarnych 
o poj. Około 300,0 
m3, oczyszczalnia 

ścieków w Miedzierzy 

Wójt Gminy 
Smyków 

35 000 - - - - Środki własne 

39. 

Projekt budowlany, 
wykonawczy, linia 
granulacji osadu, 

oczyszczalnia ścieków 

Wójt Gminy 
Smyków 

35 000 - - - - Środki własne 
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w Miedzierzy 

40. 

Rozbudowa 
i przebudowa 

oczyszczalni ścieków 
sanitarnych w msc. 

Miedzierza- 
opracowanie 
dokumentacji 

Wójt Gminy 
Smyków 

35 000 - - - - Środki własne 

41. 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

wraz z kanałami 
bocznymi dla msc 

Przylogi 

Wójt Gminy 
Smyków 

2 535 770 
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

42. 

Stała kontrola jakości 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
i zbiorników 

bezodpływowych; 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

43. 

Przyjmowanie 
zgłoszeń eksploatacji 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

o przepustowości 
do 5 m3/dobę 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

44. 

G
le

b
y 

Prowadzenie rejestru 
terenów 

zdegradowanych oraz 
osuwisk 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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45. 

Koncepcja 
zagospodarowania 

terenu, obręb Wólka 
Smolana, działka 

nr 580 

Wójt Gminy 
Smyków 

320 000 16 740 - - - Środki własne 

46. 

Zagospodarowanie 
terenu pod plac 

zabaw przy 
Przedszkolu 
w Smykowie 

Wójt Gminy 
Smyków 

50 000 - - - - Środki własne 

47. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i 

Likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci oraz 

działania 
informacyjne, 

prewencyjne w tym 
zakresie; 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

48. 

Roczne sprawozdania 
z realizacji zadań 

z zakresu gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

49. 

Odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów 
komunalnych 

z terenu gminy 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne  
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50. 

Prowadzenie rejestru 
działalności 

regulowanej (RDR) 
w zakresie odbioru 

odpadów 
komunalnych 
od właścicieli 

nieruchomości, 
dokonywanie wpisu 

do RDR 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

51. 

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców, 

w szczególności 
poprzez prowadzenie 

warsztatów 
edukacyjnych dla 

każdej z grup 
wiekowych na temat 
segregacji odpadów, 
recyklingu i ochrony 

środowiska; 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej 
Środki własne 

środki zewnętrzne 

52. 

Prowadzenie kontroli 
w zakresie złożonych 
deklaracji na odbiór 

odpadów 
komunalnych oraz 

prawidłowej 
segregacji śmieci; 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

53. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

z terenu Gminy 
Smyków 

Wójt Gminy 
Smyków 

15 000,00 17 000,00 19 000,00 40 000 

Fundusze 
Europejskie dla 

WFOŚiGW w 
Kielcach 
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54. 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

Pielęgnacja 
pomników przyrody 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne  

55. 

Utrzymanie bieżące, 
rozbudowa, 

modernizacja 
i rewitalizacja 

zarówno istniejących, 
jak i nowych terenów 

zieleni urządzonej 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne  

56. 

Pielęgnacja 
drzewostanów oraz 
nasadzenia drzew 

i krzewów 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

57. 

Opracowanie 
i wdrożenie 

Programu opieki nad 
zwierzętami 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

58. 

Kontrola 
przestrzegania zakazu 

wypalania łąk, 
nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

59. 

Wdrażanie zaleceń 
dotyczących ochrony 
przyrody, zawartych 
w planach ochrony 
obiektów cennych 

przyrodniczo o 
obowiązujących 
aktach prawnych 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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60. 

P
o

w
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n
e

 a
w

ar
ie

 

Lokalny system 
monitoringu, 
ostrzegania 

i reagowania 
w przypadku 
wystąpienia 

niebezpiecznych 
zjawisk zachodzących 

w atmosferze lub 
hydrosferze, 
wystąpienia 

poważnych awarii 
i katastrof 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

61. 

Propagowanie 
standardów 

prawidłowych 
zachowań 

społeczeństwa 
w sytuacji 

wystąpienia 
niebezpiecznego 

zjawiska 
zachodzącego 
w atmosferze 

lub hydrosferze, 
katastrofy i poważnej 

awarii 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

62. 

Utrzymywanie 
w dobrym stanie 

technicznym 
i gotowości systemu 

zapobiegawczo – 
interwencyjno – 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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ratunkowego 
na wypadek 
wystąpienia 

niebezpiecznego 
zjawiska 

zachodzącego 
w atmosferze 

lub hydrosferze, 
katastrofy i poważnej 

awarii 

63. 

Utrzymanie jednostki 
OSP oraz wsparcie 

w zakresie 
wyposażenia 

do prowadzenia 
działań ratowniczych, 

zapobiegania 
i przeciwdziałania 

poważnym awariom 
oraz zagrożeniom 

środowiska i zdrowia 
człowieka 

wynikającym 
z nadzwyczajnych 

zagrożeń  

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

64. 

D
zi

ał
an

ia
 

sy
st

e
m

o
w

e
 

Opracowanie zmiany 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego  

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

65. 
Informowanie o 

stanie środowiska 
i działaniach na rzecz 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 
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jego ochrony 

66. 

Reagowanie na skargi 
mieszkańców 

z uwzględnieniem 
technicznych 

i ekonomicznych 
możliwości 

właściwych organów 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

67. 

Organizacja kampanii 
informacyjno – 

edukacyjnych oraz 
lokalnych akcji 

służących ochronie 
środowiska 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

68. 

Podjęcie uchwały 
krajobrazowej 

i kontrola legalności 
istniejących reklam 

Wójt Gminy 
Smyków 

W ramach działalności statutowej Środki własne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy i innych jednostek 

Tabela 39. Zadania monitorowane, realizowane na terenie Gminy Smyków na lata 2022 – 2026 z perspektywą do roku 2029 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

1. 

O
ch

ro
n

a 
p

o
w

ie
tr

za
 

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

w budownictwie 
jednorodzinnym na terenie 

gminy 

mieszkańcy b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

NFOŚiGW 

2. 

Wymiana kotłów 
w związku z wejściem 

w życiu uchwały 
antysmogowej – 2 szt. 

Nadleśnictwo 
Stąporków - 90 000,00 - - - Środki własne 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2022 2023 2024 2025 2025-2029 

3. 
Za

gr
o

że
n

ie
 

h
ał

as
e

m
 Budowa drogi S74 Sulejów – 

Przełom/Mniów odcinek: 
granica województwa 

świętokrzyskiego – 
Przełom/Mniów 

GDDKiA - - b.d.  
Środki własne, 

środki zewnętrzne 

4. P
o

la
 

e
le

kt
ro

m
ag

n
et

yc
zn

e
 

Inwentaryzacja źródeł emisji 
promieniowania 

elektromagnetycznego 
WIOŚ Kielce b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

5. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 

w
o

d
am

i 

Monitoring wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
WIOŚ Kielce b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

6. 
Bieżące utrzymanie cieków 

i urządzeń wodnych 

PGW Wody 
Polskie Nadzór 

Zlewni  
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

7. 

Za
so

b
y 

ge
o

lo
gi

cz
n

e
 

Nadzór i kontrola wydanych 
koncesji 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urząd 
Marszałkowski, 

OUG 

W ramach obowiązków statutowych Środki własne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie innych jednostek 
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

7.1. Zarządzanie programem 

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Wójta Gminy Smyków wynika z zapisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). 

Dostosowanie polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie Gminy do zmieniających się uwarunkowań 

społecznych i gospodarczych spowodowało konieczność opracowania przez gminę Programu Ochrony 

środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku. 

Dokument sporządzano w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe 

oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska Gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych 

przez Urząd Gminy Smyków oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a także 

z raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, danymi z portalu 

geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gov.pl. Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów 

strategicznych opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Projekt Programu po akceptacji przez Gminę Smyków i uzyskaniu niezbędnych opinii dotyczących 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie skierowany 

do zaopiniowania przez Radę Gminy Smyków. Końcowym etapem zamykającym prace nad Programem jest 

przyjęcie go przez Radę Gminy w formie uchwały. 

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 

w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. Opracowano w tym celu system monitoringu, który będzie 

wykonywany w dwóch zakresach: jako monitoring środowiskowy oraz monitoring programowy. Narzędziem 

umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są wskaźniki 

monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6. wyznaczono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska. Po zakończeniu tego okresu Gmina 

Smyków podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością wskaźników 

ekologicznych.  

Monitoring środowiskowy prowadzony będzie w głównej mierze w ramach Strategicznego Programu 

PMŚ na lata 2020 - 2025 opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Na podstawie wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku „Raport o stanie środowiska” oraz roczną 

ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie Gminy.  

Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań i poziomie 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch 

latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie 

zostanie przedstawiony Radzie Gminy. W przypadku niewykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana 

analiza sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny 

raport zostanie wykonany na koniec obowiązywania dokumentu. Po okresie obowiązywania programu 

wymagane jest opracowanie kolejnej aktualizacji.  

7.2. Monitoring POŚ 

Wójt Gminy Smyków jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów 

ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Gminy. Następnie raporty są przekazywane Starostwu 

Koneckiemu. 

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie miasta 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  
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W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 

Tabela 40. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 
2022–2026 z perspektywą do 2029 roku 

Podejmowane działania 2022 2023 2024 2025 2026 

Monitoring stanu środowiska + + + + + 

Monitoring programowy – raport z realizacji 
programu 

 +  + 
+ 

Aktualizacja programu     + 

Źródło: Opracowanie własne 

7.3. Źródła finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych 

znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

− środki własne, 

− kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

− kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

− dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

− emisja obligacji. 

 

7.3.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne 

krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

− Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją finansującą 

inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a 

powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 

o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia 

potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

− Ochrona powietrza, 

− Ochrona wód i gospodarka wodna, 

− Ochrona powierzchni ziemi, 

− Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

− Geologia i górnictwo, 

− Edukacja ekologiczna, 

− Państwowy Monitoring Środowiska, 

− Programy międzydziedzinowe, 

− Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

− Ekspertyzy i prace badawcze. 
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W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 

− finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 

konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 

banki), 

− finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 

bankowych, umorzenia), 

− finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 

w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju: 

− finansuje ochronę środowiska, 

− uruchamia środki innych inwestorów, 

− stymuluje nowe inwestycje, 

− wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, ważny dla zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jest finansowe 

wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu 

o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju 

i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego. W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowywane są zadania inwestycyjne z zakresu m.in. 

− gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

− gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

− ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

− ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

− edukacja ekologiczna, 

− przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie 

planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), 

− państwowy monitoring środowiska, 

− wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym: https://www.wfosgw.kielce.pl/oraz w siedzibie Funduszu w Kielcach. 

7.3.2. Fundusze UE 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi 

kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. 

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury 

technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez: 



 
Program Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku 

 

 

 
Strona 90 z 97 

 

• obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku 

i o obiegu zamkniętym,9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

• budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie 

na środowisko naturalne, 

• dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030, 

• poprawę bezpieczeństwa transportuzapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz 

poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, 

• wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym 

Program ma być realizowany w celu zwiększenia efektywności energetyczną mieszkalnictwa, budynków 

użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii  

w końcowym zużyciu energii. 

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa 

funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia 

w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się 

do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania 

kryzysowego). 

W Programie będziemy dążyć do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi,  

a także odpadami komunalnymi. 

Realizacja Programu ma wzmocnić ochronę bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijać 

systemy monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę. 

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, program ma rozwijać transport szynowy, w tym w miastach, 

zwiększać dostępność komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne 

(porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne). 

W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego program ma 

koncentrować się na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym 

obwodnic miast. 

Program ma służyć podejmowaniu decyzji w inwestycje w kluczowych obszarach sytemu ochrony 

zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz 

większej ich skuteczności. 

W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym 

znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucję kultury oraz 

wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych. 

Oferta Programu skierowana będzie do m.in.: 

• przedsiębiorstw, 

• jednostek samorządu terytorialnego, 

• podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, 

• właścicieli budynków mieszkalnych, 

• państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, 

• dostawców usług energetycznych, 

• zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, 

• służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu, 

• Państwowej Straży Pożarnej, 

• podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, 

• organizacji pozarządowych, 

• instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury, 

• kościoły i związki wyznaniowe. 
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Formy wsparcia 

• dotacje, 

• instrumenty finansowe, 

 

Program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – projekt 

Program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego jest najważniejszym 

instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przyjętej 

przez Sejmik Województwa w dniu 29 marca 2021 r. 

Priorytety: 

Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka 

• Cel szczegółowy 1(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 

oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, 

• Cel szczegółowy 1 (ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji 

badawczych i instytucji publicznych, 

• Cel szczegółowy 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, 

• Cel szczegółowy (iv) rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości, 

Priorytet 2. Region przyjazny dla środowiska 

• Cel szczegółowy 2 (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• Cel szczegółowy 2 (ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym 

określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, 

• Cel szczegółowy 2 (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku 

związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia 

ekosystemowego, 

• Cel szczegółowy 2 (v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, 

• Cel szczegółowy 2 (vi) Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

• Cel szczegółowy 2 (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej 

oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 

zanieczyszczenia, 

Priorytet 3. Mobilność miejska 

• Cel szczegółowy 2 (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, 

 

Priorytet 4. Dostępne świętokrzyskie 

• Cel szczegółowy 3 (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej 

i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do 

TEN-T oraz mobilności transgranicznej, 

Priorytet 5. Świętokrzyskie dla mieszkańców 

• Cel szczegółowy 4 (ii) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo 

dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia 

na odległość oraz online, 

• Cel szczegółowy 4 (iii) wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności 

marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, 
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w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi 

mieszkaniowe i usługi społeczne, 

• Cel szczegółowy 4 (v) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności 

systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia 

od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej, 

• Cel szczegółowy 4 (vi) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 

włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, 

Priorytet 6. Wspólnota i przestrzeń 

• Cel szczegółowy 5 (i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej 

turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, 

• Cel szczegółowy 5 (ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie 

 

Priorytet 7. Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców 

• Cel szczegółowy 4 (d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego 

środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia, 

• Cel szczegółowy 4 (g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości 

podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 

umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej 

i wspieranie mobilności zawodowej, 

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia 

• Cel szczegółowy 4 (e) poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów 

kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie 

wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego, 

• Cel szczegółowy 4 (f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia 

i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej 

sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, 

po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

• Cel szczegółowy 4 (g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości 

podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 

umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej 

i wspieranie mobilności zawodowej, 

Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne 

• Cel szczegółowy 4 (h)wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości 

szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia,  

w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, 

• Cel szczegółowy 4 (i) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym 

migrantów, 
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• Cel szczegółowy 4 (k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych  

i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej,  

w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup  

w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności 

i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, 

• Cel szczegółowy 4 (l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, 

Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy 

• Cel szczegółowy 4 (a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób 

poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji 

dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia 

i ekonomii społecznej, 

• Cel szczegółowy 4 (b)modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania 

zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy  

i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy 

oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy, 

• Cel szczegółowy 4 (d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców  

do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego 

środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia, 

Priorytet 11 - Pomoc techniczna (EFRR) 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 – 2027 (PROW 2021-2027) został opracowany 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności 

poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz 

realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

Celem głównym PROW 2021 – 2027 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 

obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2021 – 2027, a mianowicie: 

− ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

− poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych. 

− poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

− odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 

− wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 
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− zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 
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