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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawy prawne 
 Prognoza wykonana została w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którą 

reguluje 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. 2022 poz. 1029 

ze zm.). Celem tej procedury jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

dokumentu.  

 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 15.06.2022 r., znak 

NZ.9022.5.61.2022 uzgodnił brak możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029” 

i uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko. 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 28 lipca 2022 roku, znak pisma  

WOO-III.411.17.2022.DZ uzgodnił brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz uzgadniam równocześnie zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu.pn. „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029”. 

 Podstawę prawną procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi art. 46 i 47 ustawy 

ooś. 

1.2. Cel sporządzania prognozy 
Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi formalny proces oceny 

oddziaływania na środowisko projektu POŚ oraz jego zmian. W ramach tej procedury określane jest jak realizacja 

zapisów analizowanego dokumentu wpłynie na środowisko. Należy przy tym mieć na uwadze, że SOOŚ nie jest 

odrębnym dokumentem a procedurą, w trakcie której powstają ściśle określone dokumenty, w tym prognoza 

oddziaływania na środowisko. 

 

1.3. Zakres merytoryczny, stopień szczegółowości i metody zastosowane przy 

sporządzaniu prognozy 

1.3.1. Zakres i stopień szczegółowości prognozy 

Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 

1029 ze. zm.) oraz z wymaganiami nałożonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i WSSE. 

Powyższa Prognoza powinna:  

• Zawierać:  

➢ informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami,  

➢ informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

➢ propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

➢ informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

➢ streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

• określać, analizować i oceniać: 

➢ istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  
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➢ stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

➢ istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu,  

➢ przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnio-terminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  

▪ różnorodność biologiczną,  

▪ ludzi,  

▪ zwierzęta,  

▪ rośliny,  

▪ wodę,  

▪ powietrze,  

▪ powierzchnię ziemi,  

▪ krajobraz,  

▪ klimat,  

▪ zasoby naturalne,  

▪ zabytki,  

▪ dobra materialne 

 

➢ z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy,  

• przedstawiać: 

➢ rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

➢ biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

1.3.2. Informacje o metodach i materiałach zastosowanych przy sporządzeniu 

prognozy oraz o metodach analizy skutków realizacji ocenianego dokumentu 

1.3.2.1. Metody i materiały zastosowane przy sporządzeniu prognozy 

W prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach 

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

na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności między 

tymi komponentami.  

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) informacje 
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zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego 

dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych. 

Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został uzgodniony przez Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 15.06.2022 r., znak NZ.9022.5.61.2022, który uzgodnił zakres 

Prognozy zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2022., poz. 1029 ze. zm.). Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 28 

lipca 2022 r., znak pisma WOO-III.411.17.2022.DZ uzgodnił zakres i stopień szczegółowości niniejszej Prognozy. 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano materiały 

kartograficzne, opracowania archiwalne i planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego 

na omawianym terenie oraz przeanalizowano harmonogram rzeczowo – finansowy Programu Ochrony 

Środowiska. Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na kompleksowej 

analizie oddziaływania poszczególnych zadań zapisanych w harmonogramie Programu Ochrony Środowiska, 

porównaniu obecnego stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy i symulacji wpływu realizacji zadań 

na poszczególne komponenty środowiska oraz środowiska jako całości.  

 Dla przeprowadzenia Prognozy wykorzystano następujące dane: 

• wyniki i analizy dokumentów dotyczące stanu środowiska na terenie Gminy Smyków, 

• przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, 

• Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 

• dane literaturowe, 

• obowiązujące normy prawne w zakresie ochrony środowiska, 

• uzyskane z przeprowadzonej ankietyzacji zakładów i innych jednostek/instytucji funkcjonujących 

na terenie Gminy Smyków.   

Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnień. Inaczej niż w przypadku 

oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć nie ma tu możliwości odniesienia się do konkretnych rozwiązań 

technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem 

szczegółowości przedmiotowego Programu. 

Dyrektywa 2001/42/WE przy sporządzaniu prognozy oddziaływania dokumentów strategicznych kładzie 

nacisk w szczególności na:  

− Zebranie i przedstawienie danych na temat stanu środowiska, aktualnych problemów i ich 

prawdopodobnej przyszłej ewolucji,  

− Przewidywanie znaczących oddziaływań środowiskowych ocenianego planu lub programu,  

− Wskazanie środków łagodzących i sposobu ich monitorowania,  

− Konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami, jako część procesu oceny,  

− Monitoring oddziaływań środowiskowych planu lub programu podczas wdrażania dokumentu.  

Procedura oceny oddziaływania obejmowała etapy przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Etapy procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu 

Etap SOOS Cel 

Ustalenie kontekstu i celów, określenie aktualnego stanu, zdecydowanie o zakresie 

Zidentyfikowanie innych ważnych 
planów lub programów i celów 

ochrony środowiska 

Ocena, w jaki sposób program jest pod wpływem czynników 
zewnętrznych, jak istniejące ograniczenia zewnętrzne mogą być 

uwzględnione, pomocne w określaniu celów SOOS 

Zebranie informacji bazowych o 
stanie środowiska 

Dostarczenie dowodów dla istniejących problemów 
środowiskowych, prognozowania oddziaływań na środowisko, 

zakresu monitoringu, pomoc w określeniu celów SOOS 
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Etap SOOS Cel 

Zidentyfikowanie problemów 
środowiskowych 

Pomocne przy precyzowaniu oceny i jej pośrednich etapów, 
uwzględniając dane bazowe, określenie celów SOOS, prognozowaniu 

oddziaływań, określaniu zakresu monitoringu 

Określenie celów SOOS 
Dostarczenie instrumentów/środków służących do oszacowania 

wpływu programu na środowisko 

Konsultacja zakresu SOOS 
Zapewnienie, że SOOS obejmuje prawdopodobne znaczące 

oddziaływania środowiskowe planu lub programu 

Określenie i doprecyzowanie alternatyw i oszacowanie oddziaływań 

Porównanie celów planu lub 
programu z celami SOOS 

Identyfikacja potencjalnych synergii i niespójności pomiędzy celami 
programu i celami SOOS 

Rozwój strategicznych rozwiązań 
alternatywnych 

Określenie i sprecyzowanie ewentualnych strategicznych alternatyw 

Przewidywanie oddziaływań 
programu uwzględniając alternatywy 

Określenie znaczących środowiskowych oddziaływań programu i 
jego alternatyw 

Oszacowanie efektów planu lub 
programu, uwzględniając 
ewentualne alternatywy 

Walidacja przewidywanych oddziaływań programu i jego alternatyw, 
pomoc przy doprecyzowaniu programu 

Środki łagodzące oddziaływania 
niekorzystne 

Zapewnienie, że oddziaływania niekorzystne zostały 
zidentyfikowane i potencjalne środki łagodzące zostały rozważone 

(uwzględnione) 

Propozycja wskaźników 
monitorowania oddziaływań 
środowiskowych wdrożenia 

programu 

Wyznaczenie szczegółów, dla których wpływ środowiskowy 
programu może zostać oszacowany 

Przygotowanie prognozy oddziaływania 

Przygotowanie prognozy 
oddziaływania 

Prezentacja przewidywanych oddziaływań środowiskowych 
programu, uwzględniając alternatywy, w formie odpowiedniej dla 

konsultacji społecznych i decydentów 

Konsultacja projektu programu i prognozy oddziaływania 

Konsultacje społeczne, konsultacje z 
odpowiednimi organami projektu 

programu oraz prognozy 
oddziaływania 

Zapewnienie udziału społeczeństwa i organów konsultujących oraz 
możliwości wyrażenia opinii do wniosków płynących SOOS 

Oszacowanie znaczących zmian 
Zapewnienie, że uwarunkowania środowiskowe jakichkolwiek 

poważnych zmian w projekcie programu na tym etapie są określone 
i wzięte pod uwagę 

Podjęcie decyzji i dostarczenie 
informacji 

Dostarczenie informacji, w jaki sposób wyniki oceny oddziaływania i 
konsultacji społecznych zostały wzięte pod uwagę w ostatecznej 

wersji planu lub programu 

Monitoring znaczących oddziaływań na środowisko wdrożenia planu lub programu 

Zdefiniowanie celów i metod 
monitoringu 

Aby określić efekt środowiskowy programu, należy określić gdzie 
prognozowane oddziaływania są takie jak w rzeczywistości, pomoc 

w identyfikacji oddziaływań niekorzystnych 

Reakcja na oddziaływania 
niekorzystne 

Przygotowanie odpowiedniej reakcji tam gdzie zostały stwierdzone 
oddziaływania niekorzystne 
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1.3.2.2. Metody analizy skutków realizacji postanowień ocenianego Programu i 

częstotliwość jej przeprowadzania 

Ustala się, iż Prognoza powinna obejmować obszar całej Gminy Smyków wraz z obszarami pozostającymi 

w zasięgu oddziaływania, wynikającego z realizacji zadań „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

na lata 2022 – 2026 z perspektywą do 2029 roku”. W związku z tym obszar objęty prognozą nie może być mniejszy 

od obszaru będącego przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania 

poszczególnych elementów środowiska. 

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych  

w ramach Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji 

tych działań. W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie 

bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 

zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony 

środowiska. 

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań przez 

określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Programu w realizacji 

poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem, 

• podmioty realizujące zadania Programu, 

• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, 

• społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu. 

Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy 

Smyków. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły 

wymierny efekt realizacji jego założeń. 

Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 

• efektywności wykonania zadań, 

• aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań, 

• stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań  

i przyjętych celów, 

• przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

• niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2021 r., poz. 

1973 ze zm.) organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania programu ochrony 

środowiska, które następnie przedstawia Radzie Gminy. 

W Programie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych celów. 

Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych 

zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. 

Na potrzeby przeprowadzania oceny realizacji poszczególnych celów i zadań przedstawionych 

w harmonogramie zaproponowano wykorzystanie wskaźników przedstawionych w tabeli 2. 

Tabela 2. Wskaźniki monitorowania programu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 

Wskaźniki ekologiczne 

1 Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych klasa 

2 Stan wód podziemnych klasa 

3 Jakość powietrza – w strefie świętokrzyskiej klasa 

4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 

z perspektywą do 2029 roku” 

 

10 

 

L.p. Wskaźnik Jednostka 

5 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków szt. 

6 Długość istniejącej sieci wodociągowej w danym roku km 

7 Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w danym roku km 

8 Komunalne oczyszczalnie ściekowe szt. 

9 Przemysłowe oczyszczalnie ściekowe szt. 

10 Udział terenów zdegradowanych w ciągu roku % 

11 Udział terenów zrekultowanych w ciągu roku % 

12 
Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu T wyrażona przy pomocy 

wskaźnika w punktach kontrolnych na terenie gminy 
dB 

13 Poziom pól elektromagnetycznych na terenie gminy kV/m 

14 Wskaźnik lesistości % 

15 Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną  % 

16 Ilość odpadów wytworzonych/ zebranych na terenie gminy w ciągu roku Mg 

17 
Udział mieszkańców objętych systemem selektywnego zbierania odpadów 

na terenie gminy w ogóle mieszkańców powiatu 
% 

18 Ilość poważnych awarii przemysłowych w ciągu roku na terenie gminy szt. 

19 Ilość szkód wyrządzonych w środowisku szt. 

20 
Liczba kontroli przeprowadzonych u podmiotów gospodarczych korzystających ze 

środowiska 
szt.  

Wskaźniki społeczne 

1 Ilość akcji i kampanii informacyjno – edukacyjnych w danym roku  szt. 

2 Długość ścieżek edukacyjno - przyrodniczych km 

3 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska - 

Wskaźniki ekonomiczne 

1 

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w tym: 
Gospodarka wodna 

Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód 
Gospodarka odpadami 
Pozostała działalność 

tys. zł 

 

 Ocena realizacji Programu prowadzona będzie na podstawie danych pozyskanych z następujących źródeł 

informacji: 

• Główny Urząd Statystyczny; 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 

• Ankietyzacja jednostek realizujących zadania na terenie Gminy Smyków.  

 

2. Zawartość i główne cele Programu Ochrony Środowiska oraz powiązanie 

z dokumentami wyższego rzędu 

2.1. Zawartość Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków sporządzony został w oparciu o realizację przepisów 

krajowego ustawodawstwa, które stanowią, iż wyżej wymieniony dokument powinien być sporządzony nie 

rzadziej niż co 4 lata. Sporządzony Program składa się z dziesięciu rozdziałów: 

Rozdział 1 – Spis treści 

Rozdział 2 – Streszczenie  

Rozdział 3 – Wstęp  
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Określa podstawę prawną opracowania, zmiany w uwarunkowaniach prawnych oraz strukturę programu 

i metodykę prac nad Programem. 

Rozdział 4 – Ocena stanu środowiska  

Opisano położenie geograficzne, budowę geologiczną, klimat i charakterystykę demograficzną  gminy. 

Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną, w tym zaopatrzenie mieszkańców w wodę,  w gaz ziemny, energię 

elektryczną i cieplną oraz opisano funkcjonującą sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami ścieków. Opisano 

infrastrukturę komunikacyjną tj. sieć drogową, kolejową oraz komunikację publiczną. Przedstawiono potencjał 

gospodarczy. Opisano formy ochrony przyrody, zieleń, lesistość oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi i geologicznymi oraz ochronę powierzchni ziemi. Rozdział ten opisuje jakość poszczególnych 

komponentów środowiska naturalnego oraz wpływ na zdrowie ludzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania 

energii z odnawialnych źródeł. Scharakteryzowano gospodarkę odpadami na terenie gminy. 

Rozdział 5 – Cele Programu Ochrony Środowiska, zadania i ich finansowanie 

Zostały wyznaczone priorytety ochrony środowiska oraz został określony nadrzędny cel Programu. 

W rozdziale tym wyznaczono 10 obszarów interwencji. Do każdego obszaru przypisano cele średniookresowe 

do 2029. Przedstawiono harmonogram działań do 2029 roku. 

Rozdział 6 – System realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Opisano systemy zarządzania środowiskowego, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Przedstawiono mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe realizacji Programu. Przedstawiono 

sposób realizacji Programu oraz wyznaczono wskaźniki monitorowania. 

Rozdział 7 – Spis tabel 

Rozdział 8 – Spis rycin 

Rozdział 9 – Wykaz skrótów 

Rozdział 10 – Załączniki do Programu Ochrony Środowiska 

 

2.2. Główny cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 
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. 

W oparciu o charakterystykę stanu środowiska i przeprowadzoną analizę SWOT w ramach każdego 

obszaru interwencji wyznaczono do realizacji cele średniookresowe. W celu realizacji celów średniookresowych 

wytyczono kierunki działań, które w oparciu o wytyczone konkretne zadania mają posłużyć realizacji 

wyznaczonych celów. 

 

Obszar interwencji I – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel I. Poprawa jakości powietrza 

Obszar interwencji II – Zagrożenia hałasem 

 Cel II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy 

Obszar interwencji III – Pola elektromagnetyczne 

Cel III. Ochrona środowiska i ludności przed oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

Obszar interwencji IV – Gospodarowanie wodami 
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 Cel IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych 

Obszar interwencji V – Gospodarka wodno – ściekowa  

 Cel V. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej 

Obszar interwencji VI – Zasoby geologiczne 

 Cel VI - Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

Obszar interwencji VII - Gleby 

 Cel VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Obszar interwencji VIII – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 Cel VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 

Obszar interwencji IX – Zasoby przyrody 

 Cel IX. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych Miasta i Gminy 

Obszar interwencji X – Zagrożenia poważnymi awariami 

 Cel IX. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami 

2.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu  

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

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: 

• Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) do 2030 

roku, 

• Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. 

▪ dokumenty sektorowe: 

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

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, (część 

środków i nabór projektów został przedłużony na rok 2021), 

• Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030, 
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• Program wodno-środowiskowy kraju, 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

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

i strategie na terenie województwa świętokrzyskiego: 

• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 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 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.  

Szczegółowa analiza zgodności celów dokumentu opracowywanego z dokumentami nadrzędnymi 

przedstawiona została w tabeli 3. 
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Tabela 3. Szczegółowa analiza zgodności celów dokumentu opracowywanego z dokumentami nadrzędnymi 

Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Długookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju. 
Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ  
Wszystkie cele POŚ mają na celu poprawę 

stanu środowiska 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

I. Poprawa jakości powietrza i klimatu 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
X. Ochrona środowiska przed poważnymi 

awariami 

- 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
I. Poprawa jakości powietrza 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców gminy 

W POŚ zaplanowano budowę 
i modernizację dróg gminnych 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 

roku) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej 
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

Kierunek interwencji – Rozwój nowoczesnego przemysłu, 
iii. Kierunek interwencji – Surowce dla przemysłu 

I. Poprawa jakości powietrza 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 

Realizacja wszystkich zadań POŚ ma na celu 
administrowanie i zarządzanie w gminie 

zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej 
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

iv. Kierunek interwencji – Stymulowanie popytu na innowacje przez 
sektor publiczny 

Wszystkie cele POŚ 

Zaplanowane w POŚ mają na celu 
zaspokojenie potrzeb ogółu mieszkańców, a 

co za tym idzie także indywidualnych 
potrzeb obywatela 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej 
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

vi. Kierunek interwencji – Konkurencyjne gospodarstwa rolne 
i producenci rolno - spożywczy 

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

- 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o 
wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

vii. Kierunek interwencji – Wzmocnienie rozpoznawalności polskich 
produktów, marki Polska” raz Marki Polskiej Gospodarki 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 

Do tego celu zawiązują zadania dotyczące 
budowy i modernizacji dróg ujęte w dwóch 

celach w POŚ 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Kierunek interwencji – Poprawa dostępności do usług, w tym 
społecznych i zdrowotnych 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji - Aktywne gospodarczo i przyjazne 
mieszkańcom miasta 

I. Poprawa jakości powietrza  
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 

Cel I POŚ nawiązuje do działań 
niskoemisyjnych działań Strategii, 

zrównoważonej mobilności 
Cel IX POŚ nawiązuje do działań Strategii 

związanych z rewitalizacją, 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji – Rozwój obszarów wiejskich 

Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
 
 

I Poprawa jakości powietrza – zgodność 
w zakresie dywersyfikacji źródeł 

wytwarzania energii i dystrybucji energii 
na poziomie lokalnym, poprawy 
dostępności obszarów wiejskich, 

zrównoważonego wykorzystania zasobów,  
Cele IV i V POŚ nawiązują do Strategii 

w zakresie modernizacji infrastruktury, 
Cel VII nawiązuje w zakresie promowania 

gospodarki o obiegu zamkniętym 
i gospodarki zasobooszczędnej, 

Cel VIII POŚ nawiązuje do promowania ładu 
przestrzennego gminy 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

vi. Kierunek interwencji – Wzmocnienie sprawności administracji 
samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy z 

partnerami na rzecz rozwoju 

Wszystkie cele POŚ  - 

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności programowania 
rozwoju poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego i społeczno 

– gospodarczego oraz zapewnienie  realnej partycypacji społecznej 

Wszystkie cele POŚ - 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport 
Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej 

sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce 
Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności 

Kierunek interwencji – Poprawa efektywności wykorzystania 
publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
- 

 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia 
Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju 

Poprawa efektywności energetycznej 
Rozwój techniki 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

- 

 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko 
Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych 

i osiągnięcie wysokiej jakości wód, 
Kierunek interwencji – Likwidacja źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń 

powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 
Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa 

przyrodniczego 
Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją, 

Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi, 
Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami, 

Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu 
akustycznego i oddziaływania pól elektromagnetycznych 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
III. Ochrona środowiska i ludności przed 

oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych  
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania powierzchni ziemi 
VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 

- 

Strategia 
„Bezpieczeństwo 

Energetyczne 
i Środowisko” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska Wszystkie cele POŚ - 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ - 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Strategia 
innowacyjności 
i efektywności 

gospodarki 
„Dynamiczna Polska 

2020” 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 
i surowców 

I. Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania powierzchni ziemi 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 

- 

Strategia rozwoju 
transportu do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 

roku) 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
- 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
Cel szczegółowy 4. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
- 

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa na lata 2012 - 

2020 

Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

Wszystkie cele POŚ - 

Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe Wszystkie cele POŚ 
POŚ dla Gminy Smyków ma na celu 

poprawę stanu środowiska, co zapewni 
produkcję lepszej jakościowo żywności 

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na 
obszarach wiejskich 

Wszystkie cele POŚ - 

Polityka energetyczna  
Polski do 2030 r. 

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej w gminie 

2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

7. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko I. Poprawa jakości powietrza 
Zadania zaplanowane w ramach poprawy 

jakości powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

Krajowy Program 
Ochrony Powietrza 

do roku 2020 

Poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 
szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem 

ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju 

Wszystkie cele POŚ - 

Krajowy plan 
gospodarki odpadami 

2022 

Zapobieganie powstawaniu odpadów VII. Racjonalna gospodarka odpadami - 

objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego odbierania 
odpadów komunalnych 

VII. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Krajowy program 
zapobiegania 

powstawaniu odpadów 

Rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym 
wykorzystaniu zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej 

konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu technologii o niższym 
zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz umożliwiającej 

wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii 

Wszystkie cele POŚ - 

Budowa świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą na 

propagowaniu działań o charakterze niematerialnym np. propagowanie 
inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, rozpowszechnianie kultury, 

turystyki zamiast dóbr materialnych, ograniczenia zbędnej konsumpcji, 
uczenia podejmowania świadomych wyborów i wsparciu dobrych 

praktyk oraz inicjatyw społecznych 

Wszystkie cele POŚ 
W ramach każdego obszaru interwencji 

zaplanowano zadania mające na celu 
edukację ekologiczną 

Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych VIII. Racjonalna gospodarka odpadami - 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2021-2027 

• wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie 
i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich 

• wspieranie rentowności i konkurencyjności wszystkich gałęzi 
rolnictwa oraz propagowanie nowatorskich technik rolniczych 
i zrównoważonej gospodarki leśnej 

• poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, warunków życia 
zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie 

• wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz 
przechodzenia w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym 
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu 

• odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów 
powiązanych z rolnictwem i leśnictwem 

• wspieranie integracji społecznej, zmniejszania ubóstwa 
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Wszystkie cele POŚ - 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Program regionalny 
na lata 2021-2027 

Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego – 

projekt 

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 

Wszystkie cele POŚ - 

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 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju 
poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z 
założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez: 

• obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku 
gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym 

• 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 

Wszystkie cele POŚ - 

Program ochrony 
i zrównoważonego 

użytkowania 
różnorodności 

biologicznej wraz 
z Planem działań na lata 

2015 - 2020 

1. Cel nadrzędny Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze 
powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy  

- 

Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie 
postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz 

różnorodności biologicznej 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych  

- 

Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki 
w działania na rzecz różnorodności biologicznej 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych 
gatunków i siedlisk 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych gminy 

- 

Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
- 

Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
- 

Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian 
klimatycznych 

Wszystkie cele POŚ 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z przeciwdziałaniem 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

zmianom klimatu i adaptacją do zmian 
klimatu 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu 
do roku 2020 

z perspektywą do roku 
2030 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 
środowiska 

Wszystkie cele POŚ - 

Cel 2.  Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich Wszystkie cele POŚ 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu I. Poprawa jakości powietrza - 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego 
z uwzględnieniem zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu Wszystkie cele POŚ 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji 
do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ 
Wszystkie zadania POŚ obejmują 

zagadnienia związane z adaptacją do zmian 
klimatu 

Program wodno – 
środowiskowy kraju 

1. Niepogarszanie stanu części wód 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

2. Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny 
dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód 

podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

3. Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach 
prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych 

(w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych 
do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony 
gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 
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siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie) 

4. Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji 
priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Plan gospodarowania 
wodami na obszarach 

dorzecza Wisły 

Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń 
do wód podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW) 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego 
i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia 

powstałego w skutek działalności człowieka 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- 

Plan Zarządzania 
Ryzykiem 

Powodziowym 
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

W zakresie małej retencji i przeciwdziałania 
powodzi 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Strategia rozwoju 
województwa 

świętokrzyskiego 2030+  

CEL STRATEGICZNY 2. PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I CZYSTY REGION 
Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego 
Kluczowe kierunki działań:  

2.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  
2.1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami  

2.1.3. Ograniczenie niskiej emisji  
2.1.4. Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i infrastruktura 

rowerowa  
2.1.5. Edukacja ekologiczna  

2.1.6. Ochrona bioróżnorodności  
2.1.7. Ochrona i kształtowanie krajobrazu  

2.1.8. Ochrona gleb 

Wszystkie cele POŚ - 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Cel generalny: Kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej MOF OW, sprzyjającej poprawie 

atrakcyjności i spójności terytorialnej oraz efektywnemu wykorzystaniu 
potencjałów rozwoju, przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań 

innowacyjnych i przyjaznych środowisku przyrodniczemu 

Wszystkie cele POŚ - 

„Plan gospodarki 
odpadami dla 
województwa 

świętokrzyskiego” 2016 
-2022 

Rozwijanie systemu zapobiegania powstawaniu odpadów, prowadzenie 
edukacji ekologicznej mieszkańców, dalszy rozwój selektywnego 

zbierania i odbierania odpadów oraz zapewnienie funkcjonowania 
wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

VIII. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Program ochrony 
powietrza wraz z 
planem działań 

krótkoterminowych dla 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

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

spalanie paliw stałych I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 

- 
Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, 

akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjnych i 
szkoleniowych 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających 
używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania 

odpadów 

Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez 
wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego poza tereny miejskie 

Uchwała nr XXII/292/20 
w sprawie 

wprowadzenia na 
obszarze województwa 

świętokrzyskiego 
ograniczeń i zakazów w 

zakresie eksploatacji 
instalacji, których 

następuje spalanie 
paliw. 

Zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na 
środowisko, w granicach administracyjnych województwa 

świętokrzyskiego, wprowadza się ograniczenia i zakazy, obejmujące cały 
rok kalendarzowy, 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

 

Program ochrony 
środowiska przed 

hałasem dla terenów 
poza aglomeracjami 

położonych 
w pobliżu dróg 

krajowych z terenu 
województwa 

świętokrzyskiego, 
których eksploatacja 

spowodowała 
negatywne 

oddziaływania 
akustyczne 

Celem niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem jest 
określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających 
na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu. 

Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem 
map akustycznych dla odcinków dróg krajowych w województwie 
świętokrzyskim, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów 

rocznie, które to mapy pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu 
akustycznego. 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców gminy 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

Nazwa dokumentu Cele wyznaczone w dokumencie Cele projektu POŚ dla Gminy Smyków Uwagi 

Program ochrony 
środowiska dla powiatu 
koneckiego na lata 2022 

– 2025 z perspektywą 
do 2029 roku 

I. Poprawa jakości powietrza I. Poprawa jakości powietrza - 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców powiatu 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców gminy 
 

III. Ochrona środowiska i ludności przed oddziaływaniem  pól 
elektromagnetycznych 

III. Ochrona środowiska i ludności przed 
oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

 

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
 

VI. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 
VII. Racjonalne i efektywne gospodarowanie 

zasobami kopalin ze złóż 
 

VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania 
powierzchni ziemi 

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

 

VIII. Racjonalna gospodarka odpadami VIII. Racjonalna gospodarka odpadami  

IX. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych powiatu 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 
 

X. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami 
X. Ochrona środowiska przed poważnymi 

awariami 
 

Program Rewitalizacji 
Gminy Smyków na lata 

2016-2023 

Odnowienie zdegradowanych terenów na obszarze rewitalizacji oraz 
nadanie im nowych funkcji. 

VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 
sposobu użytkowania powierzchni ziemi 
VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy 

- 

Strategia Rozwoju 
Gminy Smyków na lata 

2016 – 2022 
Zrównoważony rozwój gminy Wszystkie cele POŚ - 
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3. Diagnoza istniejącego stanu środowiska 

3.1. Charakterystyka Gminy Smyków  

3.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

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. 

 

3.1.2. 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 4. 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 

 

3.1.3 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. 
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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 5. 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 

3.1.4 Infrastruktura budowlana 

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 6. 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 

 

3.2 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Klimat 

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 Gminie Smyków 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.  
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Rycina 1. Średnie temperatury i opady na terenie Miasta Końskie 

Źródło: https://www.meteoblue.com/ 

 

Rycina 2. Dni o dużym zachmurzeniu, słoneczne i z opadami na terenie Miasta Końskie 

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

Źródło: https://www.meteoblue.com/ 

 

Rycina 4. Ilości opadów na terenie Miasta Końskie 

Źródło: https://www.meteoblue.com/ 
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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 Sulejowa 

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. 

Jakość powietrza 

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.  

 

Tabela 7. 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 
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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.  

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. W roku 2021 ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 
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i poziomu celu długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską zaliczono do klasy C i D2.Przekroczony był również 

poziom celu długoterminowego dla ozonu (6000 µg/m3h), przez co strefę zaliczono do klasy D2. 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 8. 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 
 

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, 

− Specjalistyczne doradztwo energetyczne na poziomie Miasta i Gminy, 

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

wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie:  
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− 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), 

− 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 
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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 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. 

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.  

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 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.  
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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. 

3.3 Zagrożenie hałasem 

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 9. 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 10. 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 
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Lp Numer  drogi Nazwa drogi 

Długość Kilometraż 

Klasa dróg od do 

( km ) km km 

8. 0463T Piaski Królewieckie - Pieradła - Pielaki 1,200 0+000 1+200 Z 

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.  
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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). 

 Tabela 11. 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. 

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, ronda, wyniesione 

skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic z nawierzchnią w innym kolorze lub innym 

rodzajem nawierzchni (np. z kostki brukowej). 
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3.4 Pola elektromagnetyczne 
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) 

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.  

Na terenie Gminy Smyków jest 1 stacja bazowa telefonii komórkowej, zlokalizowana na działce Nr 433/2, 

obręb Miedzierza. 

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. 

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 

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 12. 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 
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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. 

3.5 Gospodarowanie wodami 

 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 7. Regiony wodne na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
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JCWP rzeczne znajdujące się na terenie Gminy Smyków, zostały opisane w tabeli poniżej i zlokalizowane 

na poniższej rycinie. 

 

Rycina 8. JCWP rzeczne na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 

Tabela 13. 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). 
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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 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 14. 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 
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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 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 9. JCWPd na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 

 

 
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 
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 
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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 

 
Rycina 10. 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 

 
3 Informator PSH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. 
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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. 

 

3.6 Gospodarka wodno - ściekowa 

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 15. 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 

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 16. 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 
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Numer Ujęcie Działka na której znajduje się strefa Obręb geodezyjny Gmina 

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 17. 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. 

Tabela 18. 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.  
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3.7 Zasoby geologiczne 

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 

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. 

 

3.8 Gleby 

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.  

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.  

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.  
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3.9 Gospodarka odpadami 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 

 

3.10 Zasoby przyrodnicze i formy ochrony przyrody 

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) 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. 
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Rycina 11. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CRFOP 

 

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. 
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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 12. 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.  

Lasy 

W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię gruntów leśnych na terenie Gminy Smyków w latach 2017-

2020 oraz procent lesistości. 

Tabela 19. 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 
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Lesistość Gminy Smyków w 2020 roku wynosiła 49,0%, co w odniesieniu do roku 2017 oznacza spadek  

o 1,4%.  

3.11 Zagrożenia poważnymi awariami 

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 t.j.) 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.  

 

3.12 Zabytki i dobra materialne 

 Zabytki nieruchome na terenie Gminy Smyków, wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych wg Rejestru 

Zabytków Województwa Świętokrzyskiego, wg stanu na czerwiec 2021: 

− Cmentarz parafialny, 

− Cmentarz epidemiczny.  
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4 Cele i problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

ochronie przyrody określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Smyków 

4.1 Cele ochrony środowiska wyznaczone z POŚ dla Gminy Smyków 

Głównym celem programu jest: Zrównoważony rozwój Gminy Smyków dążący do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz stanu środowiska przyrodniczego.   

Cele szczegółowe, do których przypisane w dalszej kolejności zostały kierunki interwencji i zadania są 

następujące: 

Obszar interwencji I – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel I. Poprawa jakości powietrza 

Obszar interwencji II – Zagrożenia hałasem 

 Cel II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy 

Obszar interwencji III – Pola elektromagnetyczne 

Cel III. Ochrona środowiska i ludności przed oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

Obszar interwencji IV – Gospodarowanie wodami 

 Cel IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

Obszar interwencji V – Gospodarka wodno – ściekowa  

 Cel V. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej 

Obszar interwencji VI – Zasoby geologiczne 

 Cel VI – Ochrona złóż kopalin 

Obszar interwencji VII - Gleby 

 Cel VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Obszar interwencji VIII – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 Cel VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 

Obszar interwencji IX – Zasoby przyrody 

 Cel IX. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych Gminy 

Obszar interwencji X – Zagrożenia poważnymi awariami 

 Cel IX. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami 

Obszar interwencji IX – Działania systemowe 

 Cel IX. Działania edukacyjne i zarządzenie ochroną środowiska 

4.2 Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków 

 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 podstawie analizy aktualnego stanu środowiska zostały zidentyfikowane najistotniejsze problemy 

ochrony środowiska w Gminie Smyków i przedstawione w tabeli 20. 
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Tabela 20. Problemy ekologiczne w Gminie Smyków 

Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

Zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego 

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 

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. 

Hałas 

Brak pomiarów natężenie hałasu, 
 

Gruntowa nawierzchnia znacznej 
części dróg gminnych, 

 
Zbyt duży udział indywidualnego 

transportu samochodowego w całości 
transportu na terenie Gminy, 

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, 

 
Budowa infrastruktury dróg gminnych 

na nowo powstających osiedlach 
mieszkaniowych. 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie 

gminy. 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi, 

Kontrola obecnych oraz potencjalnych 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Zanieczyszczenia wód 
Brak punktu monitoringu wód 

podziemnych na terenie Gminy, 

Propagacja rolnictwa ekologicznego, 

Stała kontrola miejsc nielegalnego 
odprowadzenia zanieczyszczeń do wód, 

Rozwój współpracy międzygminnej 
na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

Ochrona gleb 

Brak punktu monitoringu chemizmu 
gleb na terenie Gminy, 

 
Przeciętne warunki do produkcji 

rolniczej i niska jakość gleb, 
 

Zanieczyszczenia pochodzące 
z transportu  drogowego, 

Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

Promocja dobrych praktyk rolniczych 
rolnictwa ekologicznego, 

Zwiększenie skali rekultywacji gleb, 
zdegradowanych i zdewastowanych. 
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Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

Przekształcenia gleb spowodowane 
antropopresją, 

 
Powstawanie dzikich wysypisk śmieci, 

 
Rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 
Przeciętne warunki do produkcji 

rolniczej i niska jakość gleb, 

Ochrona przyrody  

Wysoki wskaźnik antropopresji 
wynikający z bliskiego położenia 

aglomeracji kieleckiej,   
 

Podatność zasobów przyrody 
ożywionej na zanieczyszczenia 

środowiska, 
 

Podatność zasobów przyrody 
ożywionej na zanieczyszczenia 

środowiska, 

Monitoring obszarów chronionych, 
Powstanie nowych miejsc zieleni 

miejskiej,  
 

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. 

Gospodarka odpadami 
komunalnymi 

Duża ilość odpadów zmieszanych 

w całości wytwarzanych opadów 

Wyroby zawierające azbest 

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
właściwego postępowania z odpadami, 

Modernizacja PSZOK, 
 

Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu 
gminy, 

 
Wdrażanie i upowszechnianie wśród 

społeczności lokalnej nawyku 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Transport substancji niebezpiecznych 
przez tereny zabudowane, 

Naruszenia prowadzenia prawidłowej 
gospodarki odpadowej, 

Wspieranie jednostek OSP poprzez 
doposażanie w niezbędny sprzęt, 
szkoleń na wypadek wystąpienia 

poważnej awarii, 
 

Monitoring tras transportu drogowego. 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 

Małe zainteresowanie społeczeństwa 
udziałem w konsultacjach. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej 
i poszanowania dla środowiska 

przyrodniczego mieszkańców gminy. 
 

Prowadzenie działań związanych 
z edukacja dla zrównoważonego 

rozwoju przez Urząd Gminy. 
 

Promowanie materiałów/wydawnictw  
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Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

w zakresie edukacji ekologicznej. 
 

Promowanie postaw opartych na idei 
zrównoważonej i odpowiedzialnej 

konsumpcji. 

Działania systemowe 
w ochronie środowiska 

Brak faktycznego zaangażowania  
w optymalizowanie działań na rzecz 

środowiska, wynikający  
w dużym stopniu z braku zrozumienia 

koncepcji systemu zarządzania 
środowiskiem. 

 
Instrumentalne traktowanie systemu 

przez zainteresowane strony np. 
przedsiębiorców zarządzania 

środowiskowego ukierunkowane 
jedynie na uzyskanie certyfikatu. 
Brak skutecznych mechanizmów 

stymulujących uczestnictwo 
przedsiębiorstw  

i instytucji w systemach zarządzania 
środowiskowego. 

 
Problemy z ustaleniem sprawcy 

za szkody w środowisku. 

Zachęcanie i upowszechnianie 
zastosowania systemów zarządzania 

środowiskowego w przedsiębiorstwach 
oraz innych instytucjach. 

Promowanie systemów zarządzania 
środowiskowego. 

Zachęcanie społeczeństwa do 
opiniowania projektów oraz udziału 
w postępowaniach na rzecz ochrony 

środowiska. 

Odpowiedzialność za szkody  

w środowisku zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. 

Zapobieganie powstawaniu i usuwanie 
szkód w środowisku. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne i skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a 

także na środowisko 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku 

wyznaczono 10 obszarów interwencji. Dla każdego obszaru wyznaczono cele średniookresowe, których 

osiągnięcie będzie możliwe poprzez odpowiednie kierunki działań i dzięki realizacji konkretnych zadań. 

W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty oddziaływania 

na środowisko. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane zadania zarówno 

inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione w harmonogramie. Najważniejszym 

zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być nieterminowe realizowanie zapisanych 

w nim działań. 

Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań 

na środowisko dokonano w tabeli uwzględniając: 

• pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania, a poza nimi oceniono dodatkowo poszczególne 

priorytety oddziaływania:  

• bezpośrednie / pośrednie,  

• krótkoterminowe / średnioterminowe / długoterminowe,  
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• stałe / chwilowe, 

• wtórne/ skumulowane. 

 

Ocena została dokonana na podstawie symulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych działań 

na poszczególne elementy: 

1. Obszar Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Czarnej”, 

2. Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

3. Pomniki przyrody, 

4. Różnorodność biologiczna – rośliny i zwierzęta,  

5. Ludzie,  

6. Woda, 

7. Powietrze i klimat, 

8. Powierzchnia ziemi,  

9. Krajobraz,  

10. Zasoby naturalne,  

11. Zabytki i dobra materialne. 

 

Analizując zestawienie przedstawione w poniższej tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena z uwagi 

na ogólny charakter analizowanego Programu w dużej mierze ma charakter czysto teoretyczny – dlatego też przy 

opisach znaczących oddziaływań celowo używane jest określenie „prawdopodobnie”. W ocenie tej, nie 

wartościowano wielkości poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość ich wystąpienia. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie przy braku informacji o sposobie 

i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że 

większość z planowanych zadań inwestycyjnych wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym 

etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.  

Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi do ujemnych 

skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników. Negatywne mogą być zarówno działania legalne jak 

i nielegalne, powodujące szkody w środowisku oraz te, które stwarzają zagrożenie dla środowiska.  

Oddziaływania pozytywne to takie, których realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska. 

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

jednocześnie negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przyznanie takiej oceny nie oznacza, 

że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz że oddziaływanie pozytywne zawsze będzie miało większą, mniejszą 

lub taką samą wartość jak oddziaływanie negatywne.  

W niniejszej analizie określono również wskaźnik brak zauważalnego oddziaływania. W rzeczywistości 

trudno jest znaleźć przypadek, gdy brak jest jakichkolwiek oddziaływań. Zawsze można określić powiązania, które 

będą wpływać negatywnie lub pozytywnie na dany komponent środowiska. Lecz w celu uproszczenia 

i przedstawienia braku zauważalnego oddziaływania zaplanowanego zadania na środowisko wprowadzono 

wskaźnik brak zauważalnego oddziaływania. 
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Objaśnienia: 

 Oddziaływanie pozytywne 

 Oddziaływanie negatywne 

 Oddziaływanie zarówno pozytywne jak 
i negatywne 

 Brak zauważalnego oddziaływania 

B Oddziaływanie bezpośrednie 

P oddziaływanie pośrednie 

W oddziaływanie wtórne 

skum. oddziaływanie skumulowane 

> oddziaływanie krótkoterminowe 

>> oddziaływanie średnioterminowe 

>>> oddziaływanie długoterminowe 

<-> oddziaływanie stałe 

0 oddziaływanie chwilowe 
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Tabela 21. Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji 

Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel : I. Poprawa jakości powietrza 

Kierunek interwencji: I.1. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

I.1.1. 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
w budownictwie jednorodzinnym na terenie 

gminy 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>, >>> 
B, P 

0, <-> 

>, >>> 
B 

0, <-> 
  

I.1.2. 

Promocja alternatywnych źródeł energii, 

propagowanie działań zmierzających 

do wykorzystywania OZE (m.in. słonecznej  

i geotermalnej) 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>, >>> 
P 

0, <-> 

>, >>> 
P 

0, <-> 
  

I.1.3. 

Wykonanie otworu poszukiwawczo -

rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT 

- 1 w msc. Wólka  Smolana 

 
>, >>> 

P, B 
0, <-> 

 
>, >>> 

P, B 
0, <-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 

>, 
>>> 
P, B 

0, <-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 
 

Kierunek interwencji: I.2. Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania budynków i transportu 

I.2.1. 
Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez 
oczyszczanie dróg i innych powierzchni 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 
P, B 

>>> 
P 

>>> 
B 

>>> 
P 

   

I.2.2. 
Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków – w zakresie budynków 
komunalnych 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

   

I.2.3. 
Szczegółowa inwentaryzacja źródeł, w których 
powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo 

stałe 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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I.2.4. 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Smyków 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>, >>> 
B, P 

0, <-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 
 

>>> 
B 

<-> 

I.2.5. 
Wymiana niespełniających standardów 

środowiska urządzeń grzewczych 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

>>> 
P 

   

I.2.6. 
Wymiana kotłów w związku z wejściem w życiu 

uchwały antysmogowej –2 szt. 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

>>> 
P 

   

I.2.7. 
Kontrola gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów w 

urządzeniach grzewczych 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 
P, B 

>>> 
P 

>>> 
B 

>>> 
P 

   

Kierunek interwencji: I.3. Zwiększenie efektywności energetycznej w gminie 

I.3.1. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

   

I.3.2. 
Modernizacja i rozbudowa systemu 

oświetlenia ulicznego (wymiana i montaż 
nowych lamp) na obszarze Gminy Smyków 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

B 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

  

I.3.3. 
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. 

Miedzierza (szkoła dr. powiatowa) 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

B 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

  

I.3.4. 
Opracowanie dokumentacji projektowej 

na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Smyków 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

  

Kierunek interwencji: I.4. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

I.4.1. 

Edukowanie i informowanie mieszkańców  
o szkodliwości i zakazie spalania odpadów  

w paleniskach domowych oraz na powierzchni 
gruntu 

>>> 
P 

>>> 
P  

>>> 
P 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P    
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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I.4.2. 
Upowszechnienie informacji w zakresie zmian 

klimatu oraz metod zapobiegania  
i ograniczania ich skutków 

>>> 
P 

>>> 
P  

>>> 
P 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P    

OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Cel: II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy 

Kierunek interwencji: II.1. Zmniejszenie emisji hałasu z transportu drogowego 

II.1.1. 

Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 

odnośnie standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
   

II.1.2. 
Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) 

rowerowych na obszarze Gminy 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.3. 
Modernizacja  i budowa dróg lokalnych 

i chodników na obszarze Gminy 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.4. 

Reagowanie na skargi mieszkańców 
na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem 

technicznych i ekonomicznych możliwości 
właściwych organów 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

 
>>> 
P, B 

0 

>>> 
B 
0 

      

II.1.5. 
Stosowanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
oraz zabudowy przemysłowej pasów zieleni 

izolacyjnej 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
B 

<-> 
      

II.1.6. 
Opracowanie i promocja sieci ścieżek i szlaków 

rowerowych; 
    

>>> 
B 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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II.1.7. 
Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów 

odcinek: granica województwa 
świętokrzyskiego – Przełom/Mniów 

 
>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.8. 
Remont drogi gminnej Nr 

382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.9. 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T 

Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.10. 
Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej 

Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. gminy 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
  

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

II.1.11. 
Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc 

Królewiec 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.12. 

Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół -

Pokoradz - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 

II.1.13. 
Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza 

(dz.244/4) 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.14. 
Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza 

(za oczyszczalnią) 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

II.1.15. Budowa drogi gminnej Nr 382004T  
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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Miedzierza-Wólka Smolana – Granica Gminy- 
opracowanie dokumentacji 

II.1.16. 
Budowa drogi dojazdowej w ms. Kawęczyn-

Świnków- opracowanie dokumentacji 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

II.1.17. 
Opracowanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0462 T 
(Matyniów-Adamów)   

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 

II.1.18. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. 
powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków 

 
>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

>>> 
P, B 

0, <-> 
  

>>> 
P, B 

0, <-> 
 

OBSZAR INTERWENCJI: POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Cel: III. Ochrona środowiska i ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

Kierunek interwencji: III.1. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowisko 

III.1.1. 
Inwentaryzacja źródeł emisji promieniowania 

elektromagnetycznego 
   

>>> 
P 

>>> 
P 

      

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODAROWANIE WODAMI 

Cel: IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

Kierunek interwencji: IV.1. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony wód 

IV.1.1. 
Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie 
racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony 

przed zanieczyszczeniem 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

>>> 
B 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 

P 

Kierunek interwencji: IV.2. Utrzymanie wód 

IV.2.1. 
Monitoring wód powierzchniowych 

i podziemnych 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 
   

>>> 
B 

<-> 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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IV.2.2. 
Bieżące utrzymanie cieków i urządzeń 

wodnych 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
P, B 
<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 
  

>>> 

B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

IV.2.3. 

Rozważanie uruchomienia programu dotacji 
do działań związanych z magazynowaniem 

wody deszczowej w zbiornikach nadziemnych 
i podziemnych 

    
>>> 

B 
<-> 

>>> 
B 

<-> 
   

>>> 
B 

<-> 
 

IV.2.4. 
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 

na terenach obrębu Matyniów 
   

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P, B 

0, <-> 

>>> 
B 

<-> 
 

>>> 
B 
0 

>>> 
B 

<-> 

>, >>> 
P, B 

0, <-> 
 

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Cel: V. Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej 

Kierunek interwencji: V.1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

V.1.1. 

Projekt budowlany, wykonawczy budowy 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 

msc. Muszczarz, obręb Salata 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 

V.1.2. 

Projekt budowlany, wykonawczy budowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 
msc. Stanowiska obręb Stanowiska, Kozów 

obręb Kozów 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 

V.1.3. 
Projekt budowlany, wykonawczy zbiornika 
nadmiaru ścieków sanitarnych o poj. Około 

300,0 m3, oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
 

V.1.4. 
Projekt budowlany, wykonawczy, linia 

granulacji osadu, oczyszczalnia ścieków 
w Miedzierzy 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
 

>>> 
P 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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V.1.5. 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
sanitarnych w msc. Miedzierza- opracowanie 

dokumentacji 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
 

V.1.6. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi 

 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

> 

P 

0 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

 

>, >>> 

B, P 

0, <-> 

 

V.1.7. 
Stała kontrola jakości przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych; 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>>> 
B 
0 

>>> 
B 
0 

 
>>> 

P 
0 

 
>>> 

B 
0 

 

V.1.8. 
Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków o 
przepustowości do 5 m3/dobę 

   
>>> 

P 
<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 
 

OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY GEOLOGICZNE 

Cel: VI. Ochrona złóż kopalin 

Kierunek interwencji: VI.1. Racjonalna eksploatacja kopalin 

VI.1.1. Nadzór i kontrola wydanych koncesji          
>>> 

B 
<-> 

 

OBSZAR INTERWENCJI: GLEBY 

Cel: VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Kierunek interwencji: VII.1. Zapobieganie niekorzystnym zmianom środowiska glebowego 

VII.1.1. 
Prowadzanie rejestru terenów 
zdegradowanych oraz osuwisk 

    
>>> 

P 
  

>>> 
B 

>>> 
P 

  

VII.1.2. 
Koncepcja zagospodarowania terenu, obręb 

Wólka Smolana, działka nr 580 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

  
>>> 

P 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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VII.1.3. 
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw 

przy Przedszkolu w Smykowie 
    

>>> 
B 

   
>>> 

B 
 

>>> 
P 

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 

Kierunek interwencji: VIII.1. Wzrost ilości zebranych selektywnie odpadów 

VIII.1.1. 
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz 

działania informacyjne, prewencyjne w tym 
zakresie 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 
  

VIII.1.2. 
Roczne sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
>>> 

P 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

P 
  

VIII.1.3. 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

 
>>> 

P 
0 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 
0 

 
>>> 

B 
0 

>>> 
B 
0 

>>> 
P 
0 

 

VIII.1.4. 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej 
(RDR) w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
dokonywanie wpisu do RDR 

    
>>> 

B 
      

VIII.1.5. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców, 
w szczególności poprzez prowadzenie 

warsztatów edukacyjnych dla każdej z grup 
wiekowych na temat segregacji odpadów, 

recyklingu i ochrony środowiska; 

>>> 
P 

>>> 
P 

 
>>> 

P 
>>> 

B 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

>>> 
P 

  

VIII.1.6. 
Prowadzenie kontroli w zakresie złożonych 
deklaracji na odbiór odpadów komunalnych 

oraz prawidłowej segregacji śmieci; 
    

>>> 
B 

      

Kierunek interwencji: VIII.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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VIII.2.1. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Smyków 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>>> 
P 
0 

>, >>> 
B 

0, <-> 

>>> 
P 
0 

>, >>> 
B 

0, <-> 

>>> 
B 
0 

>>> 
B 
0 

>>> 
P 
0 

 

OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY PRZYRODY 

Cel: IX. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych gminy 

Kierunek interwencji: IX.1. Rozwój i utrzymanie zieleni urządzonej i obszarów chronionych 

IX.1.1. Pielęgnacja pomników przyrody  
>>> 

P 
>>> 

B 
>>> 

B 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 
>>> 

B 
  

IX.1.2. 
Utrzymanie bieżące, rozbudowa, modernizacja 

i rewitalizacja zarówno istniejących, jak 
i nowych terenów zieleni urządzonej 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
B 

<-> 
 

IX.1.3. 
Remont i modernizacja zabytkowych 

budynków, pomników na obszarze Gminy 
    

>>> 
P 

     
>>> 

B 

IX.1.4. 
Pielęgnacja drzewostanów oraz nasadzenia 

drzew i krzewów 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

B 

<-> 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

P 

<-> 

>>> 

B 

<-> 

>>> 

B 

<-> 

>>> 

B 

<-> 

 

IX.1.5. 
Opracowanie i wdrożenie Programu opieki nad 

zwierzętami 
   

>>> 
B 

>>> 
P 

      

IX.1.6. 
Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, 

nieużytków, rowów, pasów przydrożnych 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

P 
>>> 

B 
>>> 

P 
 

>>> 
P 

 
>>> 

B 
  

IX.1.7. 

Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony 
przyrody, zawartych w planach ochrony 

obiektów cennych przyrodniczo 
i obowiązujących aktach prawnych 

>>> 
B 

>>> 
B 

>>> 
B 

>>> 
B 

>>> 
P 

   
>>> 

B 
  

IX.1.8. 
Zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom 

wyrządzonym przez zwierzęta objęte ochroną 
gatunkową 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
P 

>>> 
B 

    
>>> 

P 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Cel: X. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami 

Kierunek interwencji: X.1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska 

X.1.1. 

Lokalny system monitoringu, ostrzegania 
i reagowania w przypadku wystąpienia 
niebezpiecznych zjawisk zachodzących 

w atmosferze lub hydrosferze, wystąpienia 
poważnych awarii i katastrof 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

X.1.2. 

Propagowanie standardów prawidłowych 
zachowań społeczeństwa w sytuacji 

wystąpienia niebezpiecznego zjawiska 
zachodzącego w atmosferze lub hydrosferze, 

katastrofy i poważnej awarii 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

X.1.3. 

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 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

X.1.4. 

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 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 
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Lp. Opis działania/przedsięwzięcia 

Przewidziane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na poszczególne komponenty 
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OBSZAR INTERWENCJI: DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

Cel: XI.  Działania edukacyjne i zarządzenie ochroną środowiska 

Kierunek interwencji: XI.1. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskiem 

XI.1.1. 
Opracowanie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – wg 
zaistniałych potrzeb 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

XI.1.2. 
Informowanie o stanie środowiska 
i działaniach na rzecz jego ochrony 

    
>>> 

B 
<-> 

      

XI.1.3. 

Reagowanie na skargi mieszkańców, 
z uwzględnieniem technicznych 

i ekonomicznych możliwości właściwych 
organów 

    
>>> 

B 
0 

      

XI.1.4. 
Organizacja kampanii informacyjno-

edukacyjnych oraz lokalnych akcji służących 
ochronie środowiska 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
B 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

>>> 
P 

<-> 

XI.1.5. 
Podjęcie uchwały krajobrazowej i kontrola 

legalności istniejących reklam 
    

>>> 
P 

   
>>> 

B 
  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy i innych jednostek
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5.1  Oddziaływanie na Obszar Natura 2000 
 Na terenie Gminy Smyków znajduje się jeden obszar Natura 2000 „Dolina Czarnej” PLH260015. Dla 

obszaru Dolina Czarnej obowiązuje Plan Zadań Ochronnych ustanowiony Zarządzeniem z dnia 29.04.2014 r.  

(Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1561) wraz ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem z dnia 31.12.2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Święt. z 2015 poz. 257) oraz Zarządzeniem z dnia 8.04.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1291). Plany zadań 

ochronnych to narzędzia służące skutecznej ochronie ww. obszarów, które określają działania ochronne 

uwzględniające przedmiot ochrony, zakres prac, termin wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za wykonanie. 

 Zagrożenia potencjalne określone w PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej obejmują: zmiany 

reżimu hydrologicznego (spowodowane np. przez regulację koryta rzeki lub spowolnienie nurtu na skutek 

budowy nowych zbiorników retencyjnych) oraz zalesienia. Potencjalne zagrożenie dla przedmiotów ochrony 

na analizowanym obszarze może stanowić zadanie Bieżące utrzymanie cieków i urządzeń wodnych (IV.2.2.). Aby 

zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa dla przedmiotów ochrony, należy wdrożyć odpowiednie 

działania minimalizujące. Budowa drogi ekspresowej S-74 (zadanie II.1.7.) będzie realizowana w pobliżu obszaru 

Natura 2000 Dolina Czarnej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję 24 czerwca 2015 

roku (znak WOO-I.4200.3.2012.MM.68) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na  budowie drogi ekspresowej S-74 na odcinku gr. woj. łódzkiego / gr. woj. świętokrzyskiego – Przełom / Mniów. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 1 marca 2017 roku (znak DOOŚ-OAII.4200.18.2015.eu.15) 

uchylił częściowo i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach. Dla omawianego zadania (II.1.7.) opracowany został Raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, w którym opisano propozycje ograniczenia negatywnego oddziaływania 

na obszar Natura 2000 Dolina Czarnej. Wśród nich wymieniono: 

1. Prace budowlane powinny być prowadzone w ten sposób, aby do niezbędnego minimum ograniczyć teren 

zajęty pod inwestycję.  

2. Bazy materiałowo-sprzętowe powinny być zlokalizowane poza obszarem Natura 2000 Dolina Czarnej i w miarę 

możliwości jak najdalej odsunięte od jego granic. Kategorycznie zabronione jest organizowanie zaplecza budowy, 

w tym składowanie materiałów budowlanych, w okolicy starorzeczy i samych jego niecek oraz w okolicy 

torfowisk. 

3. Po zakończeniu prac budowlanych należy usunąć cały zgromadzony materiał i odpady budowlane z rejonu 

inwestycji. 

4. Ze względu na konieczność ochrony torfowisk, na czas prowadzenia prac budowlanych, należy wygrodzić 

obszar budowy oddzielając go od przylegających torfowisk. Dotyczy to zwłaszcza dwóch płatów leżących 

po prawej stronie planowanego przedsięwzięcia: jednego płatu torfowiska zlokalizowanego w odległości 50 m  

i drugiego zlokalizowanego w odległości 60 m. Ponadto nie należy zasypywać ani udrażniać żadnych rowów, 

cieków ani innych zagłębień terenu.  

5. Ze względu na konieczność ochrony płatu łęgu olszowo-jesionowego (siedlisko priorytetowe), położonego po 

lewej stronie planowanego przedsięwzięcia, w rejonie mostu w Jacentowie, należy odgrodzić płat łęgu od terenu 

budowy siatką. Ograniczy to możliwość niekontrolowanej penetracji lasu sprzętem budowlanym w czasie 

realizacji inwestycji. Ponadto, niedopuszczalne jest czyszczenie koryta, pogłębianie cieku, lub jego regulacja czy 

zasypanie. Światło mostu powinno być szerokie na minimum 4 metry.  

6. W celu ochrony płatu łęgu olszowo-jesionowego zlokalizowanego w odległości ok. 70 m od węzła Ruda 

Maleniecka, wskazane jest wygrodzenie tam obszaru budowy na czas prowadzenia prac budowlanych.4 

 
4 Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko Droga ekspresowa S-74 Odcinek: gr. woj. łódzkiego/gr. woj. 

świętokrzyskiego - Przełom/Mniów 
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 Jednakże należy zauważyć, iż dla wszystkich obszarów Natura 2000 zostały również określone zakazy, 

wynikające z Ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z zapisem art. 33 Ustawy o ochronie przyrody, na terenie 

obszaru Natura 2000 nie można prowadzić działań, które: 

- pogorszą stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

- wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

- pogorszą integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 Ze względu na położenie i charakter terenu zajętego przez obszar Natura 2000, nie przewiduje się, aby 

działania wynikające z realizowania celów: Poprawa jakości powietrza,  Ochrona środowiska i ludności przed 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,  

Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej, Ochrona złóż kopalin, Ochrona gleb i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania powierzchni ziemi, Racjonalna gospodarka odpadami, Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych gminy, Ochrona środowiska przed poważnymi awariami oraz Działania edukacyjne i zarządzenie 

ochroną środowiska mogły potencjalnie negatywnie oddziaływać na ich przedmioty ochrony. Wszelkie działania 

podejmowane w zakresie realizacji ww. celów będą zdecydowanie pozytywnie, lecz w większości pośrednio 

wpływać na stan siedlisk i gatunków na obszarze Natura 2000 objętym projektem Programu.  

 Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano zadania, w przypadku, których niemożliwe jest 

wskazanie konkretnej lokalizacji, a ich realizacja może przyczynić się do powstania chwilowych negatywnych 

oddziaływań: 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.). 

W związku z realizacją ww. zadań negatywne oddziaływania jakie prawdopodobnie powstaną będą związane 

z prowadzonymi pracami budowlanymi, modernizacyjnymi i remontowymi. Może pojawić się nadmierna emisja 

hałasu, zwiększone zapylenie i powstawanie odpadów budowlanych bądź rozbiórkowych. Będą to jednak 

niedogodności związane jedynie z fazą realizacji inwestycji, co oznacza, że charakter oddziaływania będzie 

chwilowy i ustanie w momencie zakończenia prac. Dodatkowo podczas prowadzenia prac może dojść 

do niekontrolowanych wycieków smarów i paliw z maszyn budowlanych, które mogą zanieczyścić wody zarówno 

powierzchniowe jak i podziemne. Aby zminimalizować ryzyko powstania negatywnych oddziaływań 

pochodzących z ww. zadań należy zastosować działania kompensacyjne, dostosowane do charakteru planowanej 

i realizowanej inwestycji. Dodatkowo należy zauważyć, iż za realizacją ww. zadań przemawia nadrzędny interes 

publiczny, ponieważ są to inwestycje celu publicznego. 

Zadania (II.1.2. oraz II.1.3) uwzględniają w bardzo ogólny sposób wszelkie działania związane z poprawą 

parametrów technicznych dróg, ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Smyków. Wszelkie inwestycje 

drogowe zaplanowane przez Urząd Gminy będą prawdopodobnie dotyczyły krótkich odcinków, o długości nie 

większej niż 1 km. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki dróg modernizowane lub budowane na obszarach 

Natura 2000, gdzie w sytuacji pojawienia się negatywnego oddziaływania konieczne jest spełnienie przesłanek 

zgodnie z art.34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. nadrzędny interes społeczny, wymogi 

o charakterze społecznym i gospodarczym oraz brak rozwiązań alternatywnych, aby projekt dokumentu mógł 

zostać przyjęty. Przez obszar Natura 2000 Dolina Czarnej nie przebiegają żadne odcinki dróg, jednakże możliwe 

jest powstanie tam nowych dróg rowerowych czy modernizacja chodników.  

Dla zadań (II.1.2.) oraz (II.1.3.) należy uwzględnić czynności kompensacyjne takie jak: 

- budowę przejść dla zwierząt, w tym w formie estakad i mostów krajobrazowych w miejscach do tego 

predysponowanych; 

- budowę właściwie zaprojektowanych obiektów inżynieryjnych; 

- zapobieganie stałemu odwodnieniu terenów przylegających do inwestycji drogowych; 
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- realizację odpowiedniego systemu odwodnienia o wymaganej efektywności oczyszczania z ujęciem ścieków 

przez rowy, np. z przegrodami poprzecznymi oraz zbiornikami retencyjnymi, retencyjno - infiltracyjnymi; 

- wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscach, w których konieczny jest kontrolowany dopływ do zbiornika 

retencyjno – podczyszczającego, m.in. na obiektach mostowych i wiaduktach; 

- wyposażenie systemu podczyszczania spływów odprowadzanych do wód w separatory substancji 

ropopochodnych w miejscach szczególnie wrażliwych; 

- właściwą eksploatację, stałą kontrolę, bieżące czyszczenie i konserwację oraz ewentualne naprawy urządzeń 

systemu odwodnienia; 

- zastosowanie odpowiedniej technologii robót (w celu ograniczenia oddziaływań na etapie realizacji); 

- dążenie do ograniczania erozji eolicznej; 

- w miarę możliwości dążenie do jak najszybszego zabezpieczenia podłoża gruntowego i środowiska wodnego 

na etapie budowy (wykonanie drenaży, piaskowników, oczyszczalników, itp.); 

- realizację nasadzeń zieleni; 

- szybką stabilizację biologiczną lub techniczną nowo utworzonych skarp w rejonie inwestycji w celu 

zabezpieczenia przed sufozją; 

- dążenie do wyznaczenia terenu pod okresową bazę materiałowo – sprzętową poza obszarami Natura 2000 

oraz obszarami cechującymi się płytkim występowaniem wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych 

utworach, obszarami znajdującymi się w pobliżu cieków oraz systemów melioracyjnych oraz terenami,  

w pobliżu których występują skrzyżowania z ciekami powierzchniowymi. 

  

 Jak już wcześniej wspomniano, negatywne oddziaływanie będzie krótkoterminowe i nieznaczne, 

natomiast pozytywne oddziaływanie wynikające z realizacji zaplanowanych zadań będzie długoterminowe i stałe.  

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji zadań określonych jako pozytywnie 

wpływające na obszar Natura 2000 to: 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz wzrost różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości 

powietrza, 

-  zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowane spalaniem paliw nieekologicznych, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej nieprzepisową emisją ze źródeł 

punktowych, 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

- redukcja emisji hałasu, w wyniku wymiany lub zastosowania „cichych nawierzchni”, 

- redukcja spływu zanieczyszczeń z dróg poprzez wykonanie odwodnień przy nowych lub modernizowanych 

drogach, 

- zmniejszenie śmiertelności zwierząt – możliwość wybudowana przejść dla zwierząt na nowych odcinkach 

dróg, zastosowania barier lub siatek przy drogach, wykorzystania sygnalizacji świetlnej informującej o 

trasach migracji zwierząt, 

- wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskutek realizacji zadań związanych  

z rozbudową, modernizacją i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskutek realizacji zadań mających na celu 

uporządkowanie gospodarki odpadowej, 

- ograniczenie ilości odpadów składowanych i z tym związanej możliwości przesiąkania, ze składowisk, części 

fermentujących odpadów do wód gruntowych, 

- rozwój i utrzymanie terenów zielonych i leśnych. 
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 Podsumowując wykonaną analizę, stwierdzono, iż planowane inwestycje na terenie Gminy Smyków będą 

w sposób pozytywny, pośredni lub bezpośredni oddziaływać na przedmioty ochrony, integralność i połączenia  

z innymi obszarami. 

5.2.  Oddziaływanie na Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Cały obszar gminy Smyków znajduje się w zasięgu Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, dla którego obowiązują warunki ochrony, które zostały określone w uchwałach Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. Dla analizowanego obszaru opisano zakazy: 

 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 

tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one  

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

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

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania nie zidentyfikowano żadnych zadań, 

które będą odpowiadały działaniom zakazanym na Obszarze Chronionego Krajobrazu wyznaczonym  

w obowiązujących warunkach ochrony.   

Dodatkowo należy również uwzględniać przepisy wskazane w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r. Określone w Ustawie zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, dlatego wskazano 

zadania, które mogą być zakwalifikowane jako inwestycje celu publicznego, lecz ich wykonanie może wiązać się 

powstaniem chwilowych negatywnych oddziaływań. Wśród nich można wymienić: 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.) 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. Gminy (II.1.10.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków (II.1.18.), 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 

 

 Realizacja ww. zadań została wskazana jako charakteryzująca się zarówno pozytywnym jak  

i negatywnym oddziaływaniem na Obszary Chronionego Krajobrazu, ponieważ wszystkie inwestycje będą 

na etapie wykonawczym wiązały się z niedogodnościami takimi jak: 

- płoszenie zwierząt na terenach realizacji inwestycji, wynikające z nadmiernej emisji hałasu, 

- nadmierna emisja pyłu pochodząca z prac prowadzonych podczas budowy, 
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- zagrożenie wyciekami z maszyn budowlanych podczas modernizacji, jako zagrożenie dla gatunków 

wodnych bytujących w pobliżu, 

- zwiększona śmiertelność małych zwierząt, ginących dla placu budowy, 

- usuwanie drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji, 

- ograniczenie powierzchni gleb w związku z modernizacją sieci kanalizacyjnej - powierzchnia ziemi jako 

siedlisko życia niektórych gatunków. 

 Jednakże wszystkie opisane wyżej negatywne oddziaływanie będą jedynie przejściowe tzn. 

krótkoterminowe, wynikające z prowadzonych prac. Eksploatacja inwestycji będzie związana z powstaniem 

pozytywnego oddziaływania na Obszar Chronionego Krajobrazu. Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-

ściekowej, zmniejszenie emisji hałasu z transportu drogowego oraz ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych to cele, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji opisanych inwestycji, a ich skutkiem będzie 

poprawa stanu siedlisk.  

 Planowana inwestycja (II.1.3.) nie wpłynie negatywnie na stan ochrony Konecko-Łopuszniańskiego OChK. 

Planowana wycinka drzew zostanie zaprojektowana w jak najmniejszym stopniu i przyczyni się do poprawy 

widoczności na drodze. Nie planuje się przebudowy cieków, która wpłynęłaby na zmianę stosunków wodnych 

na terenie Obszaru. 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na Obszar Chronionego 

Krajobrazu należy: 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z cennymi obiektami geologicznymi  

i krajobrazowymi, 

- wyznaczać i rozbudowywać korytarze ekologiczne na omawianym obszarze, 

- prowadzić roboty budowlane w sposób gwarantujący ochronę wód,  

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- etap planowania i eksploatacji planowanej inwestycji powinien uwzględniać rozwiązania oszczędzające 

wodę, 

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- zraszać materiały pylące, 

- wykonywać „głośne prace” poza porą nocną, 

- zminimalizować ilości drzew i krzewów koniecznych do wycinki, a następnie uwzględnić nowe nasadzenia, 

- stosować „czasowe” przejścia dla zwierząt na etapie budowy, 

- tworzyć siedliska zastępcze np. budki dla ptaków, na czas trwania inwestycji, 

- uwzględniać ochronę wartości przyrodniczych przy planowaniu inwestycji, 

- dostosować termin przeprowadzania prac do okresów lęgowych ptaków oraz rozrodu, 

- ograniczyć do minimum strefę bezpośredniej ingerencji, 

- materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych powinien być pochodzenia lokalnego, tak 

aby nie zawierał bazy nasion gatunków obcych temu regionów, 

- stosować zbiorniki podczyszczające wody spływające z dróg. 

 

 Realizacja zadań, które zostały wskazane jako pozytywnie oddziaływujące na Obszar Chronionego 

Krajobrazu będą związane z: 

- poprawą funkcjonowania ekosystemów oraz wzrostem różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości 

powietrza, 

- zmniejszeniem presji antropogenicznej na środowisko spowodowane spalaniem paliw nieekologicznych, 

- zmniejszeniem presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej nieprzepisową emisją ze źródeł 

punktowych, 
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- redukcją emisji gazów cieplarnianych, 

- redukcją emisji hałasu, w wyniku wymiany lub zastosowania „cichych nawierzchni”, 

- redukcją spływu zanieczyszczeń z dróg poprzez wykonanie odwodnień przy nowych lub modernizowanych 

drogach, 

- zmniejszeniem śmiertelności zwierząt – możliwość wybudowana przejść dla zwierząt na nowych odcinkach 

dróg, zastosowania barier lub siatek przy drogach, wykorzystania sygnalizacji świetlnej informującej o 

trasach migracji zwierząt, 

- zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych dzięki zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- poprawą jakości wód powierzchniowych oraz zwiększeniem atrakcyjności turystycznej wód 

powierzchniowych, dzięki poprawie jakości powietrza, 

- lepszą jakością wody, ograniczeniem ilości ścieków trafiających do środowiska czy zbytniego zużycia wody, 

co jest istotne ze względu na fakt, iż woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale stanowi również naturalne 

środowisko życia wielu gatunków, 

- odpowiednio zaprojektowane i wykonane sieci wodociągowe zapobiegną niekorzystnym  

i niekontrolowanym przepływom ścieków do gleby a tym samym do wód podziemnych. 

-  

5.3.  Oddziaływanie na pomniki przyrody 

 Na terenie Gminy Smyków znajdują się 2 pomniki przyrody takie jak: Dąb Szypułkowy „Dąb Stanisław” 

oraz głaz narzutowy. 

 „Dąb Stanisław” liczący sobie 262 lata, o obwodzie 468 cm został uznany za pomnik przyrody na podstawie  

Uchwały Nr 138/XVI/2020 Rady Gminy Smyków z dnia 31 sierpnia 2020 r. Szczególnym celem ochrony pomnika 

jest zachowanie jego wartości naukowej, przyrodniczej i krajobrazowej. W stosunku do pomnika wprowadzone 

zostały następujące zakazy: 

− niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

− uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

− umieszczania tablic reklamowych.  

 

 Głaz narzutowy zbudowany z jasnoszarego i  żółtego granitu jest częściowo zagłębiony w ziemi. Został 

uznany za pomnik przyrody na mocy Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dn. 2.10.1987 r.. Zgodnie 

z ustawą o chronię przyrody w stosunku do pomnika przyrody mogą być ustanowione następujące zakazy: 

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych; 

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

- zmiany sposobu użytkowania ziemi. 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na pomniki przyrody: 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 
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− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.). 

 

Głaz narzutowy będący pomnikiem przyrody znajduje się w odległości około 100 m od planowej inwestycji 

(II.1.7.). Z uwagi na fakt, iż jest to pomnik przyrody nieożywionej zadanie polegające na Budowie drogi S74 nie 

powinno negatywnie oddziaływać na omawianą formę ochrony przyrody. Natomiast z uwagi na bliskie położenie 

pomnika przyrody od drogi lokalnej, istnieje prawdopodobieństwo powstania minimalnego, negatywnego 

oddziaływania w ramach realizacji zadań (II.1.2. oraz II.1.3.). Pomnik powinien zostać odpowiednio 

zabezpieczony, a miejsce prac odpowiednio zabezpieczone, aby ewentualne działania budowlane czy 

modernizacyjne nie doprowadziły do jego uszkodzeń.  

 
Rysunek 1. Głaz narzutowy (pomnik przyrody) w pobliżu planowanej do realizacji inwestycji (II.1.7) 

Źródło: opracowanie własne 

Natomiast drugi pomnik przyrody znajdujący się na terenie gminy Smyków, zlokalizowany jest  

w znacznej odległości od jakichkolwiek ciągów komunikacyjnych, dlatego prawdopodobieństwo powstania 

negatywnych oddziaływań, w związku z realizacją zadań (II.1.2. oraz II.1.3.) jest praktycznie zerowe. Na rycinie 

poniżej przedstawiono lokalizację „Dębu Stanisława”. 
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Rysunek 2. „Dąb Stanisław” (pomnik przyrody) zlokalizowany na terenie gminy Smyków 

Źródło: opracowanie własne 

W wyniku realizacji szeregu zaplanowanych działań powstaną głównie pozytywne oddziaływania  

w odniesieniu do pomników przyrody, a wśród nich można wymienić: 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki poprawie jakości powietrza, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowane spalaniem paliw nieekologicznych, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej nieprzepisową emisją ze źródeł 

punktowych, 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

- redukcja spływu zanieczyszczeń z dróg poprzez wykonanie odwodnień przy nowych lub modernizowanych 

drogach, 

- odpowiednio zaprojektowane i wykonane sieci kanalizacyjne czy wodociągowe zapobiegną niekorzystnym  

i niekontrolowanym przepływom ścieków do gleby a tym samym do wód podziemnych.  

 

5.4.  Oddziaływanie na różnorodność biologiczną – rośliny i zwierzęta 
Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na różnorodność biologiczną – rośliny i zwierzęta,  

a wśród nich można wymienić: 

- Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smyków (I.2.4.), 

- Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

- Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 
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- Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

- Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. Gminy (II.1.10.), 

- Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

- Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

- Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

- Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków (II.1.18.), 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 

 

 Możliwe oddziaływania negatywne na różnorodność biologiczną będą miały związek z realizacją 

planowanych inwestycji, a przede wszystkim z modernizacjami dróg na terenie gminy (II.1.2., II.1.3., II.1.7., II.1.8., 

II.1.9., II.1.10., II.1.11., II.1.13., II.1.14., II.1.18.). Oddziaływania te związane będą głównie z zajmowaniem 

terenów zielonych, na których mogłyby bytować rośliny i zwierzęta (długoterminowe) oraz z etapem realizacji 

budowy (krótkoterminowe). Oddziaływania te będą polegały na emisji hałasu i spalin w związku z realizacją prac 

budowlanych, zagrożeniu zniszczenia lub zamurowywania siedlisk ptaków podczas termomodernizacji 

budynków, ograniczeniu powierzchni gleb w związku z prowadzeniem prac budowlanych, usuwaniu drzew  

i krzewów podczas realizacji inwestycji, płoszeniu zwierząt w trakcie wykonywania prac. Oddziaływania 

potencjalnie negatywne będą dotyczyć w głównej mierze sytuacji zmiany stosunków wodnych oraz wpływu 

na gatunki i siedliska zależne od wód, jak również przebiegu dróg przez siedliska przyrodnicze oraz korytarze 

ekologiczne. Wytyczanie tras przez tereny biologicznie czynne, wiąże się z tworzeniem barier komunikacyjnych 

dla wielu gatunków zwierząt, powoduje także zakłócenia w funkcjonowaniu gatunków zwierząt i roślin w związku 

z emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz hałasu. Do inwestycji, przy realizacji których te negatywne 

oddziaływania wystąpią można zaliczyć m.in.: termomodernizacje, przebudowy dróg oraz budowę sieci 

kanalizacyjnej.  Oddziaływania potencjalnie negatywne będą dotyczyć w głównej mierze sytuacji zmiany 

stosunków wodnych oraz wpływu na gatunki  i siedliska zależne od wód, jak również przebiegu dróg przez 

siedliska przyrodnicze oraz korytarze ekologiczne.  

 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- płoszenie zwierząt na terenach realizacji inwestycji, wynikające z nadmiernej emisji hałasu, 

- nadmierna emisja pyłu pochodząca z prac prowadzonych podczas budowy, 

- zagrożenie wyciekami z maszyn budowlanych podczas modernizacji, jako zagrożenie dla gatunków wodnych 

bytujących w pobliżu, 

- zniszczenia siedlisk lub stanowisk gatunków, w wyniku realizowania budowy nowych odcinków dróg,  

- duża śmiertelność szczególnie małych ssaków, płazów i gadów na placach budowy, 

- likwidacja i fragmentacja ekosystemów wskutek rozbudowy sieci drogowej, 

- zagrożenie zniszczenia lub zamurowywania siedlisk ptaków (jerzyków zwyczajnych Apus apus oraz wróbli 

Passer domesticus) i nietoperzy podczas termomodernizacji budynków, 

- zwiększone prawdopodobieństwo wnikania i rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, które stanowią 

zagrożenie dla lokalnych siedlisk, 

- duże fragmenty lasów, które są wycinane przed rozpoczęciem realizacji inwestycji drogowych, powodują iż 

obrzeża lasów tracą swój mikroklimat przez co bardziej narażone są na działania wiatru 

lub rozprzestrzenianie się ognia, 

- wycięcie krzewów lub drzew znajdujących się na obszarze przewidzianych inwestycji, zmniejszy dostępność 

pokarmową zwierzętom roślinożernym, a w przypadku ptaków doprowadzi do zniszczenia ich naturalnych 

siedlisk, 
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- nowe ciągi dróg w miejscach wcześniej nie uczęszczanych mogą powodować występowanie wypadków  

z udziałem zwierząt właśnie w tych miejscach, 

- emisja spalin samochodowych, która pojawi się w miejscu nowo powstałych ciągów dróg będzie negatywnie 

wpływała na rośliny szczególnie wrażliwe, 

- niekorzystne działanie emitowanych pyłów na przeprowadzaną przez rośliny fotosyntezę, pośrednio 

ograniczy efektywność produkcji roślinnej,  

- pogorszenie jakości plonów w wyniku zanieczyszczenia gleby metalicznymi pyłami będzie kolejnym 

negatywnym skutkiem rozbudowy sieci dróg, 

- ograniczenie powierzchni gleb w związku z budową kanalizacji i wodociągu - powierzchnia ziemi jako 

siedlisko życia niektórych gatunków. 

 

Dodatkowo należy również zauważyć, iż zaplanowano do realizacji zadanie pn. Wykonanie otworu 

poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  Smolana (I.1.3.). Przed 

przystąpieniem do prac, jak również w ich trakcie, należy zadbać o to, aby w jak najmniejszym stopniu naruszone 

zostały siedliska zwierząt oraz roślin. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą, aby 

wykluczyć istnienie siedlisk zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Oprócz tego, aby 

zminimalizować ryzyko powstania negatywnego oddziaływania na gatunki bytującej w wodach należy 

przestrzegać następujących zaleceń: 

− wiercenie należy prowadzić przy użyciu „płuczki” wodnej lub z pneumatycznym wynoszeniem zwiercin, 

− poziomy wodonośne występujące w stropowych warstwach profilu należy w trakcie wiercenia odizolować 

od siebie i od niżej leżących poziomów wodonośnych (ujmowanych),  

− dół urobkowy powinien być wyłożony szczelną folią budowlaną i tak zlokalizowany, aby składowane w nim 

substancje nie przedostawały się do gleby, warstw wodonośnych, ujęć wodnych i wód powierzchniowych, 

− przy wierceniu stosowany będzie zamknięty obieg wody,  

− urządzenie wiertnicze powinno zostać zabezpieczone przed wyciekami oleju i smaru,  

− produkty ropopochodne wykorzystywane przy pracach wiertniczych będą przechowywane w zamkniętym 

pomieszczeniu. 

  

 Bezpośredni pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną będą miały zadania ujęte w obszarze 

interwencji Zasoby przyrody realizujące kierunek interwencji: IX.1. Rozwój i utrzymanie zieleni urządzonej  

i obszarów chronionych. Bezpośredni pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną będą miały przede 

wszystkim zadania wprost ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 

gatunków. Stan siedlisk pośrednio poprawi się za sprawą działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, 

dążących do uporządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz wspierających racjonalną gospodarkę 

odpadami. W ich efekcie powinno nastąpić zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz 

powietrzu, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania zwierząt i roślin. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

oraz zwiększenie efektywności energetycznej w gminie, wpłynie również pozytywnie na różnorodność 

biologiczną, w tym na florę i faunę. Zmniejszy się wielkość emisji gazów cieplarnianych, które mogą prowadzić 

do zakwaszenia środowiska będącego zjawiskiem niekorzystnym dla flory i fauny. 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji zadań określonych jako pozytywnie 

wpływające na różnorodność biologiczną – rośliny i zwierzęta to: 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz wzrost różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości 

powietrza, 

-  zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowane spalaniem paliw nieekologicznych, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej nieprzepisową emisją ze źródeł 

punktowych, 
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- redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

- redukcja emisji hałasu, w wyniku wymiany lub zastosowania „cichych nawierzchni”, 

- redukcja spływu zanieczyszczeń z dróg poprzez wykonanie odwodnień przy nowych lub modernizowanych 

drogach, 

- zmniejszenie śmiertelności zwierząt – możliwość wybudowana przejść dla zwierząt na nowych odcinkach 

dróg, zastosowania barier lub siatek przy drogach, wykorzystania sygnalizacji świetlnej informującej  

o trasach migracji zwierząt, 

- zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych dzięki zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wód 

powierzchniowych, dzięki poprawie jakości powietrza, 

- lepsza jakość wody, ograniczenie ilości ścieków trafiających do środowiska czy zbytniego zużycia wody, co 

jest istotne ze względu na fakt, iż woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale stanowi również naturalne 

środowisko życia wielu gatunków, 

- odpowiednio zaprojektowane i wykonane sieci kanalizacyjne zapobiegną niekorzystnym  

i niekontrolowanym przepływom ścieków do gleby a tym samym do wód podziemnych. 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na różnorodność biologiczną – 

rośliny i zwierzęta należy: 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z cennymi obiektami geologicznymi  

i krajobrazowymi, 

- uwzględniać połączenia ekologiczne w polityce przestrzennej, w tym wyłączyć z zabudowy korytarze 

ekologiczne, 

- wyznaczać i rozbudowywać korytarze ekologiczne na omawianym obszarze, 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy 

odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- prowadzić roboty budowlane w sposób gwarantujący ochronę wód,  

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- etap planowania i eksploatacji planowanej inwestycji powinien uwzględniać rozwiązania oszczędzające 

wodę, 

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- zraszać materiały pylące, 

- wykonywać „głośne prace” poza porą nocną, 

- zminimalizować ilości drzew i krzewów koniecznych do wycinki, a następnie uwzględnić nowe nasadzenia, 

- stosować „czasowe” przejścia dla zwierząt na etapie budowy, 

- tworzyć siedliska zastępcze np. budki dla ptaków, na czas trwania inwestycji, 

- prowadzić szczegółowe inwentaryzacje budynków, które mają być poddane termomodernizacji (stropy, 

podbitki dachowe), 

- uwzględniać ochronę wartości przyrodniczych przy planowaniu inwestycji, 

- dostosować termin przeprowadzania prac do okresów lęgowych ptaków oraz rozrodu, 

- ograniczyć do minimum strefę bezpośredniej ingerencji, 

- materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych powinien być pochodzenia lokalnego, tak 

aby nie zawierał bazy nasion gatunków obcych temu regionów, 

- stosować zbiorniki podczyszczające wody spływające z dróg, 
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- dostosować zakres prac do wymogów ochrony przyrody – szczególnie w odniesieniu do ekosystemów 

wodnych, wykorzystując możliwość przeprowadzenia konsultacji przyrodniczych oraz przez zachowanie 

zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, 

- prowadzić prace poza sezonem lęgowym ptaków, tarłem ryb, a także migracjami zwierząt, 

- wykorzystywać istniejące wykopy przeznaczone pod sieci wodociągowo – kanalizacyjne, aby zminimalizować 

konieczność naruszania powierzchni ziemi i wycinki drzew oraz krzewów, 

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gleby. 

Prace termomodernizacyjne powinny być prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Odpowiednio zaplanować czas prowadzenia robót, aby dostosować go do okresu rozrodu ptaków  

i zimowania nietoperzy. 

2. Dokonać inwentaryzacji przyrodniczej. 

3. Wystąpić do RDOŚ o pozwolenie na zabezpieczenie lub usunięcie miejsca potencjalnego bytowania 

ptaków lub nietoperzy. 

4. Zachować czujność podczas prowadzenia prac – wykluczenie bytowania gatunków podczas 

inwentaryzacji, nie wyklucza rozrodu ptaków czy zimowania nietoperzy w trakcie trwających prac. 

5. Po ukończeniu prac warto zamontować skrzynki lęgowe – ptaki i nietoperze żywią się uciążliwymi 

owadami.  

Przepisy chroniące ptaki i nietoperze bytujące w budynkach to: 

- Ustawa o ochronie przyrody, 

- Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

- Ustawa o ochronie zwierząt, 

- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

- Prawo budowlane, 

- Kodeks karny.5 

5.5.  Oddziaływanie na ludzi 

Wraz ze wzrostem presji na środowisko, pojawiają się również negatywne oddziaływanie na ludzi.  

W przypadku realizacji analizowanego Programu negatywne oddziaływania będą miały charakter przejściowy  

i lokalny, a związane będę głównie z emisją zanieczyszczeń pyłowych na etapie realizacji inwestycji  

i ponadnormatywnym hałasem generowanym przez maszyny budowlane. Dodatkowo, źródłem hałasu, który 

może negatywnie oddziaływać na ludzi jest emisja z transportu. Negatywne wpływ na mieszkańców mogą 

również powodować utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu. Nie prognozuje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania na ludzi oraz ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie ludzi, a wśród nich można wymienić: 

- Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

- Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

- Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

- Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

- Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

 
5 https://www.gov.pl/web/gdos/Ochrona-ptakow-podczas-prac-termomodernizacyjnych 
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- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

- Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. Gminy (II.1.10.), 

- Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

- Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

- Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

- Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków (II.1.18.), 

- Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na terenach obrębu Matyniów (IV.2.4.), 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków (VIII.2.1.). 

 

 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- wzrost zapylenia oraz podwyższone stężenie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw  

w maszynach budowlanych i pojazdach  

- zagrożenie wyciekami z maszyn budowlanych podczas modernizacji, jako zagrożenie dla ujęć wód 

dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia, 

- emisja spalin samochodowych, która pojawi się w miejscu nowo powstałych ciągów dróg będzie negatywnie 

wpływała na zdrowie ludzi, 

- nadmierna emisja hałasu wywołana prowadzonymi pracami, jak również pochodząca z nowych odcinków 

dróg, 

- konieczność czasowego wyłączenia modernizowanych dróg z użytku – zmiana organizacji ruchu, 

- sporadycznie wysiedlenia z miejsc planowanych inwestycji mogące być powodem konfliktów społecznych, 

- utrudnienia w ruchu drogowym związane z budową i rozbudową sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 

ścieków, 

- czasowe przerwy w dostawie wody, wynikające z prowadzonych prac na sieci wod.-kan., 

- odczuwanie wibracji pochodzących od ciężkiego sprzętu budowlanego, 

- utrata wartości obiektów zlokalizowanych w pobliżu zrealizowanych przedsięwzięć. 

 

 Ponieważ projekt Programu zakłada Zrównoważony rozwój Gminy dążący do poprawy jakości życia 

mieszkańców, stanu środowiska przyrodniczego oraz stymulowania gospodarki, pozytywne oddziaływania 

na zdrowie i życie jego mieszkańców są prognozowane we wszystkich działaniach. Przede wszystkim będą one 

związane z poprawą jakości powietrza, wód, gleb i innych elementów środowiska przyrodniczego. Racjonalna 

gospodarka odpadami wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Poprawa w zakresie głównych 

komponentów środowiska pozwoli na poprawę standardu życia ludzi (poprzez redukcję czynników 

chorobotwórczych bezpośrednio wpływających na ich życie i zdrowie). Ograniczenie zużycia paliw kopalnianych 

bezpośrednio może się przyczynić do zmniejszenia zachorowań powodowanych złą jakością powietrza 

atmosferycznego. Pozytywny wpływ na zdrowie ludzi, a także ich finanse będą miały działania związane 

ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Dodatkowo planowane termomodernizacje wpłyną pozytywnie 

na poprawę komfortu cieplnego mieszkańców. Bezpośrednio na zdrowie ludzi wpływać będą inwestycje 

w sektorze gospodarki wodno - ściekowej. Istotny pozytywny wpływ zarówno na jakość życia mieszkańców oraz 

jakość wód podziemnych w tym przeznaczonych do spożycia będą miały inwestycje związane z rozbudową 

infrastruktury dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na poprawę świadomości ekologicznej 

mieszkańców wpłynie promowanie proekologicznych postaw oraz działalność edukacyjna. Dodatkowo 

pozyskane środki na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych są szansą na rozwój 

turystyki oraz gospodarki gminy. Przyszłościowe ujmowanie wód termalnych wypromuje gminę na tle innych 

jednostek, pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy, a także ściągnie inwestorów na omawiane tereny.  

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na ludzi to: 
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- redukcja emisji hałasu, w wyniku wymiany lub zastosowania „cichych nawierzchni”, które pozwalają 

na zmniejszenie hałasu drogowego o 2,5-4 dB, 

- poprawa stanu technicznego dróg pozwoli upłynnić ruch, co będzie pozytywnie oddziaływało na klimat 

akustyczny, a tym samym na zdrowie człowieka, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wód 

powierzchniowych, dzięki poprawie jakości powietrza, 

- lepsza jakość wody, ograniczenie ilości ścieków trafiających do środowiska czy zbytniego zużycia wody, co 

jest istotne ze względu na fakt, iż woda jest nie tylko niezbędna do życia, 

- zmodernizowane lub nowo powstałe odcinki dróg pozwolą odciążyć trasy charakteryzujące się wzmożonym 

ruchem, co będzie w sposób pozytywny oddziaływało na zdrowie ludzi (poprzez zmniejszenie liczby 

wypadków), 

- zmniejszenie zachorowań powodowanych złą jakością powietrza atmosferycznego, 

- poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców wskutek poprawy jakości powietrza atmosferycznego, 

- wzrost efektywności zarządzania środowiskiem, 

- poprawa stanu zdrowia dzięki ograniczeniu hałasu związanego z transportem, 

- poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców wskutek ograniczenia zanieczyszczenia wód oraz gleb, 

- poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców wskutek ograniczenia zanieczyszczenia środowiska odpadami  

i azbestem, 

- poprawa świadomości ekologicznej, 

- wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w przypadku wystąpienia poważnych 

awarii. 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na ludzi należy: 

- usuwanie azbestu powinny realizować wyłącznie firmy, które dysponują odpowiednim wyposażeniem 

technicznym: narzędzia wyposażone w odciągi pyłów, odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa, namioty  

i przesłony foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy, oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem, 

- przed rozpoczęciem usuwania azbestu, należy odpowiednio oznakować strefę pracy, aby uniknąć pojawienia 

się tam osób postronnych, 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z obiektami mieszkalnymi, 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy 

odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- prowadzić roboty budowlane w sposób gwarantujący ochronę wód, powietrza, gleb, 

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- etap planowania i eksploatacji planowanej inwestycji powinien uwzględniać rozwiązania oszczędzające 

wodę, 

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

- wykonywać „głośne prace” poza porą nocną, 

- wykorzystywać istniejące wykopy przeznaczone pod sieci wodociągowo – kanalizacyjne, aby zminimalizować 

niegodności związane z prowadzonymi pracami,  

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gleby, 

- właściwie oznakować miejsca prowadzenia robót. 
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5.6.  Oddziaływanie na wody 
 Negatywne oddziaływania jakie mogą się pojawić w związku z realizacją niektórych zadań, będą polegały 

na obniżeniu poziomu wód gruntowych, trudnością związaną z przesączaniem wód opadowych, ze względu 

na występowanie powierzchni silnie zabudowanej oraz przedostawaniem się szkodliwych substancji do wód 

(szczególnie na etapie realizacji niektórych inwestycji). Oddziaływania negatywne na wody związane będą 

głównie z planowanymi inwestycjami takimi jak modernizacje i przebudowy dróg. Na etapie budowy dochodzi 

do odwodnienia terenu, co może skutkować czasowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i zamianą 

stosunków wodnych. Ponadto do wód podziemnych mogą przedostawać się zanieczyszczenia pochodzące  

z placów budowy, jednak nie powinny wpłynąć znacząco na ich jakość. Podczas użytkowania dróg, 

zanieczyszczenia (głównie związki soli stosowane do zimowego utrzymania dróg) przedostają się do wód, podczas 

infiltracji z wodami opadowymi i roztopowymi. Podstawą ochrony przed tego typu zanieczyszczeniami jest 

stosowanie systemów odwodnień, które umożliwiają, w normalnych warunkach eksploatacji, absorpcję 

węglowodorów ropopochodnych i innych substancji niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego. 

Oddziaływania te będą pośrednie i długotrwałe. Realizacja działań infrastrukturalnych może pociągać za sobą 

szereg negatywnych oddziaływań na etapie budowy konkretnych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak 

odwadnianie wykopów, skutkujące obniżeniem zwierciadła wody podziemnej oraz infiltracją zanieczyszczeń  

z terenu budowy do ziemi i wód gruntowych. Oddziaływania te jednak będą mieć charakter lokalny  

i krótkotrwały. Inwestycje polegające na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych mogą mieć na etapie ich 

realizacji potencjalny negatywny wpływ na środowisko wód podziemnych. Oddziaływania związane będą  

z prowadzeniem prac odwodnieniowych płytkich poziomów wody gruntowej w rejonie inwestycji. Zasięg 

ewentualnych oddziaływań będzie uzależniony głównie od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, głębokości 

posadowienia instalacji, a także czasu realizacji inwestycji i sezonu w jakim prowadzone są prace ziemne. Aby 

uniknąć negatywnego oddziaływania należy zakresy robót odwadniających dostosować do rzeczywistych 

warunków gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robót. Natomiast na etapie eksploatacji, bezpośrednie 

oddziaływanie na stan środowiska, może wystąpić w sytuacjach awaryjnych. Mogą być one związane z wyciekiem 

do gruntu przez nieszczelności systemu kanalizacyjnego powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, błędów 

wykonawczych lub zużycia technicznego materiałów. Zjawiska te nie powinny stanowić istotnego ryzyka 

ekologicznego z uwagi na incydentalny charakter, aczkolwiek ostatecznie będzie to zależeć od charakteru  

i rozmiaru zjawiska.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na wody, a wśród nich można wymienić: 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 

 

 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 
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- wzrost zapylenia oraz podwyższone stężenie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw  

w maszynach budowlanych i pojazdach, 

- zagrożenie wyciekami z maszyn budowlanych podczas modernizacji, jako zagrożenie dla wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

- pogorszenie warunków tlenowych wody w rejonie prowadzonych prac, 

- okresowo wzrosnąć może ilość zawiesin oraz substancji biogennych oraz materii organicznej, 

- mętność i spadek przeźroczystości, 

- obniżenia poziomu wód na skutek odwodnienia wykopów, jak i zanieczyszczenia wód na skutek spływów 

wód zanieczyszczonych, zawierających wyerodowane gleby, jak też zanieczyszczenia budowlane, 

- niewłaściwe zagospodarowanie odpadów i powstających osadów ściekowych, 

- niewłaściwie zorganizowana gospodarka paliwami i smarami tworząca możliwości ich przedostania się 

do wód podziemnych, 

- pośrednio poprzez wpływ emisji gazowej pochodzącej ze spalania paliw z transportu (zanieczyszczenia 

powietrza sprzyjają powstawaniu kwaśnych deszczy, które prowadzą do zakwaszania wód 

powierzchniowych), 

- prowadzone wykopy lub przecięcia naturalnych spływów wód powierzchniowych mogą doprowadzić 

do zmiany infiltracji wód oraz stref zasilania zbiorników wód podziemnych. 

 

W ramach realizacji zadania (I.1.3.) dojdzie do zużycia wody, lecz na obecnym etapie trudność w oszacowaniu 

ilości wody jest znaczna. W trakcie pompowania oczyszczającego z otworu wypływać będzie woda w krótkim 

okresie z zawiesiną skalną i odprowadzona będzie do właściwego, określonego w dokumentacji odbiornika. 

Zawiesina skalna na początkowych odcinkach odbiornika opadnie na dno, natomiast woda oczyści się 

samoczynnie. Zawiesina skalna nie powinna zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Podczas 

pompowania pomiarowego z otworu wypływać będzie woda czysta i odprowadzona będzie również 

do odbiornika, nie wpłynie ona na pogorszenie jakości wód. Obok wiertni magazynowane będzie paliwo (olej 

napędowy) do silnika napędzającego urządzenie wiertnicze. Będzie ono przechowywane w zbiornikach stalowych 

w pomieszczeniach zamkniętych, tak aby zapobiec niekontrolowanym wyciekom i szkodliwemu skażeniu wód lub 

gleb.  

 Zadania zaplanowane w ramach Programu są w większości ukierunkowane pośrednio lub bezpośrednio 

na ochronę lub poprawę stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Bezpośrednio największe korzyści dla 

stanu wód powierzchniowych przyniesie realizacja działań polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-

ściekowej. Podobne oddziaływanie niosą ze sobą działania związane z monitoringiem wód powierzchniowych  

i podziemnych. Pozytywny wpływ na wody wykazują także działania wpływające na minimalizację zanieczyszczeń 

powietrza. Na redukcję zanieczyszczeń przedostających się do wód mają również wpływ niektóre z działań  

z zakresu rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej gminy. Woda wykazuje cechy mobilności  

w środowisku, co za tym idzie poprawa stanu jakości powietrza wpływa na poprawę stanu jakości wody. 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na wody to: 

- poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wód 

powierzchniowych, dzięki poprawie jakości powietrza, 

- lepsza jakość wody, ograniczenie ilości ścieków trafiających do środowiska czy zbytniego zużycia wody,  

- poprawa bezpieczeństwa na terenach zalewowych, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskutek realizacji zadań mających na celu 

uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

- kontrola stanu wód podziemnych oraz powierzchniowych poprzez prowadzony monitoring, 

- minimalizacja spływów z dróg, poprzez wykonanie nowych odwodnieni przy trasach, 
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- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskutek realizacji zadań związanych  

z rozbudową, modernizacją i eksploatacją sieci wodociągowej, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskutek realizacji zadań mających na celu 

uporządkowanie gospodarki odpadowej, 

- wszystkie działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, pośrednio, wpłyną pozytywnie na wody 

poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a tym samym na ograniczenie zużycia zasobów wodnych 

przez energetykę do celów chłodzenia, 

- ograniczenie ilości odpadów składowanych i z tym związanej możliwości przesiąkania, ze składowisk, części 

fermentujących odpadów do wód gruntowych. 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na wody należy: 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących ze strefami ochronnymi bezpośrednich ujęć 

wody, 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy 

odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- prowadzić roboty budowlane w sposób gwarantujący ochronę wód, 

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- etap planowania i eksploatacji planowanej inwestycji powinien uwzględniać rozwiązania oszczędzające 

wodę, 

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

- wykonywać „głośne prace” poza porą nocną, 

- prowadzić prace poza sezonem tarła ryb,  

- wykorzystywać istniejące wykopy przeznaczone pod sieci wodociągowo – kanalizacyjne, aby zminimalizować 

ryzyko naruszenia warstw wodonośnych,  

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód, 

- dostosować zakres prac do wymogów ochrony przyrody – szczególnie w odniesieniu do ekosystemów 

wodnych, wykorzystując możliwość przeprowadzenia konsultacji przyrodniczych oraz przez zachowanie 

zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, 

- substancje niebezpieczne powinny być składowane w bazach sprzętowo – magazynowych, 

- zwiększenie bezpieczeństwa przy przeładunku niebezpiecznych substancji płynnych przez zastosowanie 

zapór przeciwrozlewowych, 

- wykonać zabezpieczenia zbiorników na paliwo i terenu dystrybucji paliw, 

- stosować pogłębiarki ssące z mechanicznym lub hydraulicznym odspajaniem urobku, 

- na etapie projektu budowlanego wykonać symulację określającą rzeczywistą miąższość czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego, zmienność litologiczną, a także uwzględniać okresowe zmniejszenie zasilania 

warstwy wodonośnej i eksploatację najbliższych ujęć wody podziemnej. 

 Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Smyków należy chronić w oparciu o przepisy Prawa wodnego, 

które stanowi, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu 

na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:  

1. strefy ochronne ujęć wody;  

2. obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.  
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 Strefę ochronną ujęcia wody stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia  

w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony 

bezpośredniej i pośredniej. Dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi  

i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody. Na terenie ochrony bezpośredniej 

ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych 

z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:  

1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących 

do poboru wody;  

2. zagospodarować teren zielenią;  

3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych 

do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;  

4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących 

do poboru wody.  

 Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe 

oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; 

na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych. Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót 

oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia,  

a w szczególności:  

1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;  

2. rolnicze wykorzystanie ścieków;  

3. przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;  

4. stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;  

5. budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych;  

6. wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych;  

7. lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

8. lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich 

transportu; 

9. lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 

obojętnych; 

10. mycie pojazdów mechanicznych; 

11. urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk; 

12. lokalizowanie nowych ujęć wody; 

13. lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych.  

 Gmina Smyków znajduje się w zasięgu dwóch JCWPd: PLGW2000101 oraz PLGW200085, a także 

na niewielkim fragmencie GZWP 414 Zbiornik Zagnańsk. Zasilanie wód podziemnych GZWP nr 414 następuje 

na drodze infiltracji opadów atmosferycznych w obrębie zbiornika. Na terenie JCWPd nr 101 ogniska 

zanieczyszczeń mają najczęściej charakter potencjalny i stwarzają zagrożenie głównie dla pierwszego poziomu 

wodonośnego o swobodnym zwierciadle wody. Ich oddziaływanie może być lokalne, liniowe 

lub wieloprzestrzenne. Są nimi przede wszystkim duże zakłady przemysłowe na terenie aglomeracji kieleckiej 

oraz teren miejskoprzemysłowy i stare słabo rozpoznane składowiska odpadów. Natomiast JCWPd zostało 

scharakteryzowane jako niezagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

 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. Koncepcję ochrony 

zbiornika proponuje się zrealizować na podstawie systemu zakazów i nakazów nałożonych na obszar ochronny 
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oraz prowadzenia odpowiedniej polityki planowania przestrzennego z dominującą funkcją ochronną. Stan 

jakościowy wód podziemnych na obszarze całego zbiornika zaklasyfikowano jako dobry –dominują wody 

zaliczone do I i II klasy. Woda może być używana bez uzdatniania lub po prostym uzdatnieniu ze względu 

na niezbyt duże przekroczenia dopuszczalnych stężeń związków żelaza lub manganu (naturalne składniki wód 

podziemnych). Spotykana sporadycznie III klasa jakości wody jest najczęściej efektem lokalnych zanieczyszczeń, 

które nie decyduję o jakości wody w skali całego zbiornika. 

 

5.7.  Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Oddziaływania negatywne, które mogą powstać będą miały charakter przejściowy i będą związane  

z realizacją planowanych inwestycji. Źródłem negatywnego oddziaływania mogą być głównie modernizacje, 

budowy oraz eksploatacja inwestycji drogowych. Faza budowy związana jest z emisją spalin z maszyn 

budowlanych oraz emisją substancji pyłowych. Charakter tych oddziaływań będzie lokalny i krótkotrwały – 

ustanie w momencie zakończenia robót budowlanych. Natomiast nowo powstałe odcinki dróg będą źródłem 

emisji zanieczyszczeń związaną ze wzrostem natężenia ruchu w określonych miejscach. Również zadania 

uwzględniające modernizację istniejących już obiektów mogą wiązać się z powstaniem chwilowych negatywnych 

oddziaływań, wywołanych pracą maszyn budowlanych (hałas, zapylenie). W ramach zadania (VIII.2.1.) negatywne 

oddziaływanie może być związane z emisją włókien azbestowych do powietrza, powstających podczas kruszenia 

płyt. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na powietrze i klimat, a wśród nich można wymienić: 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. Gminy (II.1.10.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków (II.1.18.), 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 

− Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków (VIII.2.1.). 

 

 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- emisja zanieczyszczeń powietrza z wykorzystywanego sprzętu, w tym emisja ze spalania paliw kopalnych  

w silnikach maszyn budowlanych, 

- zapylenie wynikające z transportu materiałów oraz wykonywanych robót, 

- emisja włókien azbestowych do powietrza, powstających podczas kruszenia płyt. 

 

W ramach realizacji zadania (I.1.3.) mogą powstać negatywne oddziaływania, które będą jedynie chwilowe  

i ustaną w momencie zakończenia prac. Prace wiertnicze wpływać będą na atmosferę poprzez emisję spalin 

silnikowych oraz poprzez powodowanie hałasu. Emisja spalin jest nieunikniona. Ich ilość będzie prawdopodobnie 
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nieduża, ponieważ wiertnica zwykle napędzana jest przez silnik samochodowy o mocy do 200 KM. Pracujący silnik 

powodował będzie hałas a natężenie dźwięku będzie odpowiadać poruszającemu się samochodowi ze średnią 

dla niego prędkością. Dla tego typu prac dopuszcza się natężenie 45 db w porze dziennej, a w przypadku 

przewidywanego silnika będzie ono niższe. Zanieczyszczenie powietrza powodować będą maszyny i urządzenia 

stosowane na wiertni, napędzane olejem napędowym i benzyną. Emisja zanieczyszczeń powietrza z tego powodu 

będzie miała charakter lokalny i krótkotrwały, i nie będzie powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych 

wg norm przewidzianych dla obszarów specjalnie chronionych. 

 Bezpośredni pozytywny wpływ na jakość powietrza będą miały zadania zaplanowane w ramach obszaru 

Ochrona klimatu i jakości powietrza. Pozytywne oddziaływanie na stan jakości powietrza związane jest przede 

wszystkim ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Obniżenie ładunku emisji zanieczyszczeń nastąpi poprzez 

realizację inwestycji takich jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizacje kotłowni 

oraz termomodernizacje. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza są tradycyjne paleniska, 

wykorzystujące paliwa kopalniane, dlatego wymiana lub likwidacja urządzeń na paliwa stałe będzie mieć 

pozytywny wpływ na jakość powietrza i przyczyni się do zmniejszenia tzw. „niskiej emisji”. Alternatywą jest 

zastosowanie OZE, które wiąże się również z oszczędnością surowców. W celu zracjonalizowania zużycia energii 

będzie zmniejszane zapotrzebowanie na nią m.in. poprzez termomodernizacje budynków. Natomiast 

modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na energooszczędne wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię. 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na powietrze i klimat to: 

- zmniejszenie wielkości emisji gazów i pyłów powstających podczas spalania paliw, 

- poprawa jakości powietrza, 

- zmniejszenie niskiej emisji poprzez zmianę systemów ogrzewania budynków, 

- ograniczenie emisji w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną uzyskiwaną ze spalania 

paliw kopalnych dzięki termomodernizacji budynków, zwiększeniu efektywności energetycznej 

i zastosowaniu alternatywnych źródeł ciepła, 

- poprawa jakości środowiska w związku z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, 

- poprawa jakości powietrza wskutek nowych nasadzeń, 

- zachowanie i zwiększenie warunków oczyszczania powietrza, w szczególności absorpcji CO2, 

- zmniejszeniu ulegną zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną, 

- w przypadku przebudowy dróg, powiązanej z modernizacją nawierzchni, może nastąpić zmniejszenie ilości 

pyłu wprowadzanego do powietrza, 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz wzrost różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości 

powietrza, 

-  zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowane spalaniem paliw nieekologicznych, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej nieprzepisową emisją ze źródeł 

punktowych, 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na powietrze i klimat należy: 

− unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

− przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

− korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

− stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

− wykonywać „głośne prace” poza porą nocną, 

− czyszczenie kół pojazdów przez wyjazdem z placu budowy na drogę w celu ograniczenia wtórnego unosu, 
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− zarządzać terenami zielonymi wzdłuż dróg transportu kołowego, w tym stosować pasy zieleni izolacyjnej 

z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, 

− chronić zieleń, szczególnie miejską , 

− wybierać rozwiązania niskoemisyjne np. w zakresie transportu, 

− stosować najlepsze dostępne technologie BAT w odniesieniu do realizowanych projektów, a szczególnie 

w zakresie źródeł energii dla ciepłownictwa (w tym na biomasę i kogeneracyjnych), 

− minimalizować emisję zanieczyszczeń na etapie realizacji prac budowlanych poprzez ekonomiczne 

użytkowanie pojazdów i maszyn: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów oraz 

innych przerw w pracy, 

− zakładać pasy zieleni izolacyjnej, 

− prowadzić drogi na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach, co wpływa korzystnie na przewietrzenie 

terenów sąsiadujących z drogą. 

5.8.  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

 Oddziaływania negatywne na powierzchnię ziemi związane z realizacją zadań w zakresie infrastruktury 

komunalnej i technicznej, wystąpią na etapie realizacji, i w wyniku bezpośredniego przekształcania powierzchni 

ziemi, w tym zwłaszcza gleb i rzeźby terenu. Związane będzie przede wszystkim niezbędnymi pracami ziemnymi 

na etapie budowy, gdzie prawidłowe działania minimalizujące powinny ograniczyć potencjalny negatywny 

wpływ. Charakter oddziaływania będzie krótkotrwały. Dotyczyć będą głównie terenów zurbanizowanych, a ich 

wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi przewiduje się jako potencjalnie mały. Wyjątkiem mogą być 

przedsięwzięcia obejmujące tereny przyrodnicze lub położone w ich bliskim sąsiedztwie, wówczas istotne będą 

działania minimalizujące ich wpływ na naturalną rzeźbę i glebę jak ograniczanie powierzchni zabudowy. Istotne 

będzie również zapobieganie ewentualnym zdarzeniom, zarówno na etapie budowy jak i użytkowania 

wpływającym na jakość gleb, poprzez ograniczanie ryzyka ich zanieczyszczenia. 

 Potencjalnie negatywnego wpływu na zasoby powierzchni ziemi można spodziewać się w wyniku realizacji 

zadań uwzględniających działania inwestycyjne zmierzające do budowy obiektów i infrastruktury drogowej. 

Na etapie budowy wystąpi czasowa zmiana ukształtowania powierzchni terenu związana z naruszeniem 

powierzchni ziemi i powstawaniem odkładów ziemnych.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na powierzchnię ziemi, a wśród nich można wymienić: 

− Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy (I.1.1.), 

− Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających do wykorzystywania OZE 

(m.in. słonecznej i geotermalnej) (I.1.2.), 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na terenach obrębu Matyniów (IV.2.4.), 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 
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 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych, 

- przekształcenie profilu glebowego i ograniczenie powierzchni gleb w związku z realizacją planowanych 

inwestycji drogowych, 

- przekształcenie profilu glebowego i ograniczenie powierzchni gleb w związku z budową kanalizacji, 

wodociągu, SUW i oczyszczalni ścieków, 

- zmiana struktury gruntów, erozja oraz przekształcanie sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych, 

- może wystąpić zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi. 

 

W związku z realizacją zadania (I.1.3.) przeprowadzone zostaną prace, które będą ingerować 

w powierzchnię ziemi. Jednakże stopień oddziaływania prac wiertniczych na powierzchnię ziemi będzie 

nieznaczny. Wyrównany teren, który pozostanie na czas eksploatacji studni, znajdzie się w strefie bezpośredniej 

ochrony. Ponadto wykopany zostanie dół o odpowiednich wymiarach do składowania urobku skalnego. Dół 

urobkowy po zakończeniu prac zostanie zasypany a teren wyrównany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Negatywne oddziaływanie będzie więc chwilowe i ustanie w momencie zakończenia prac. 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na powierzchnię ziemi to: 

- poprawa jakości gleb wskutek zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, 

- zapobieganie negatywnym wpływom na powierzchnię ziemi, poprzez prowadzenie działań 

wspierających  

i edukacyjnych, 

- zminimalizowanie możliwości pojawienia się odcieków w wyniku składowania odpadów w miejscach 

do tego nie przeznaczonych, 

- właściwie prowadzona gospodarka odpadami, jako metoda zmniejszenia zanieczyszczenia gleb, 

- wspieranie rolnictwa w zakresie prawidłowego stosowania metod ochrony gleb, 

- wprowadzenie przepisów chroniących gleby, 

- modernizacje dróg, jako sposób zwalczania niekorzystnych dla gleb spływów zanieczyszczeń 

pochodzących z transportu. 

 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na powierzchnię ziemi należy: 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 

zabudowy odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z terenami rolnymi, 

- prowadzić roboty budowlane w sposób gwarantujący ochronę gleb, 

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

- wykorzystywać istniejące wykopy przeznaczone pod sieci wodociągowo – kanalizacyjne, aby 

zminimalizować ryzyko naruszenia pokrywy glebowej,  

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleb, 

- ograniczać do minimum strefy bezpośredniej ingerencji robót remontowo-budowlanych, 

- minimalizować tereny przeznaczone dla obiektów zaplecza budowy i zabezpieczać powierzchnię 

składowe i postojowe przed awaryjnym wyciekiem paliwa i smarów, 
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- odpowiednio przygotować materiały neutralizujące na wypadek ewentualnych wycieków lub awarii 

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, 

- odpowiednio przygotować szczelne miejsca do czasowego gromadzenia odpadów wytwarzanych 

w wyniku prac rozbiórkowych i podczas prac budowlanych, 

- poruszać się maszynami budowlanymi i środkami transportowymi po ściśle wytyczonych drogach 

dojazdowych, 

- odpowiednio składować grunty zanieczyszczone, warstwy ziemi i humusu, 

- rekultywować miejsca zdegradowane w czasie prowadzonych robót, 

- wykorzystać zabezpieczoną w czasie budowy wierzchnią warstwę gleby, 

- stosować technologię ograniczającą zasięg prowadzonego odwodnienia roboczego, 

- odpowiednie wyposażyć drogi asfaltowe i betonowe oraz place w urządzenia do przechwytywania 

zanieczyszczeń ze spływów opadowych i wód roztopowych 

- prowadzić utrzymanie dróg wodnych z uwzględnianiem zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi. 

5.9.  Oddziaływanie na krajobraz 

Negatywny wpływ na krajobraz mogą mieć inwestycje drogowe, których lokalizacja została zaplanowana 

poza terenami miejskimi. Wynika to ze zmiany charakteru danego terenu w tym: z wycinką drzew czy 

wykonywaniem nasypów i wykopów, co powoduje ingerencję w naturalny charakter terenów otwartych. Zmiany 

są nieodwracalne i zmieniają krajobraz w znacznym stopniu.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na krajobraz, a wśród nich można wymienić: 

− Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy (I.1.1.), 

− Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających do wykorzystywania OZE 

(m.in. słonecznej i geotermalnej) (I.1.2.), 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na terenach obrębu Matyniów (IV.2.4.). 

 

 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych, 

- usuwanie drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji, 

- powstawanie odpadów budowlanych, 

- zmiana walorów krajobrazowych wynikająca z montażu OZE na budynkach. 

 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na krajobraz to: 
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- poprawa warunków krajobrazowych wskutek realizacji inwestycji, 

- zachowanie walorów krajobrazowych poprzez ich ochronę, 

- po zakończeniu działań inwestycyjnych odpowiednie dopasowanie powstających obiektów do krajobrazu 

może wywrzeć na niego pozytywny wpływ, 

- zapobieganie negatywnym zmianom krajobrazowym, poprzez prowadzenie działań wspierających  

i edukacyjnych, 

- zwiększenie powierzchni zielonych terenów, dzięki bieżącym utrzymaniom i nowym nasadzeniom, 

- zminimalizowanie pogorszenia stanu krajobrazu, dzięki właściwym działaniom w zakresie gospodarki 

odpadami. 

 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na krajobraz należy: 

- zarządzać terenami zielonymi wzdłuż dróg transportu kołowego, w tym stosować pasy zieleni izolacyjnej 

z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, 

- chronić zieleń, szczególnie miejską, 

- uwzględniać w projekcie budowlanym efekt wizualnego odcięcia trasy komunikacyjnej/obiektu 

towarzyszącego od obiektów dóbr kultury przez zastosowanie osłon krajobrazowych w postaci skarp, 

wałów ziemnych lub zieleni izolacyjnej w celu ochrony wartości ekspozycyjnych, 

- ze względu na ochronę krajobrazu przyrodniczego i kulturowego stosować jak najmniej ingerujące  

w otoczenie rozwiązania ochrony akustycznej, 

- uregulować sposób postępowania z odpadami przed rozpoczęciem prac budowlanych, 

- zapewniać możliwie najwyższy udział odpadów poddawanych odzyskowi w ogólnej ilości wytwarzanych 

odpadów oraz maksymalizację ilości odpadów poddawanych odzyskowi w miejscu powstania, 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 

zabudowy odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne. 

5.10.  Oddziaływanie na zasoby naturalne 

W trakcie realizacji inwestycji budowlanych i modernizacyjnych mogą wystąpić krótkoterminowe 

negatywne oddziaływania związane z możliwym wzrostem zapotrzebowania na surowce naturalne. Charakter 

tego typu odziaływań wiąże się z etapem budowy i jest krótkoterminowy oraz przejściowy. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na zasoby naturalne, a wśród nich można wymienić: 

− Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT - 1 w msc. Wólka  

Smolana (I.1.3.), 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej Nr 382019T Piaski Królewieckie - gr. Gminy (II.1.10.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.), 

− Wykonanie nakładki asfaltowej na dr. powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków (II.1.18.), 

− Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na terenach obrębu Matyniów (IV.2.4.), 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przylogi (V.1.6.). 
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 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- wzrost wydobycia surowców budowlanych, 

- wydobycie złóż znajdujących się pod ziemią może doprowadzić do zniekształcenia fragmentów nowo 

wybudowanych tras poprzez tworzenie się kolein i wybojów, 

- utrudniona dostępność do złóż w wyniku prowadzonych inwestycji, 

- płoszenie zwierząt na terenach realizacji inwestycji, wynikające z nadmiernej emisji hałasu, 

- nadmierna emisja pyłu pochodząca z prac prowadzonych podczas budowy, 

- zagrożenie wyciekami z maszyn budowlanych podczas modernizacji, jako zagrożenie dla gatunków 

wodnych bytujących w pobliżu, 

- zniszczenia siedlisk lub stanowisk gatunków, w wyniku realizowania budowy nowych odcinków dróg,  

- duża śmiertelność szczególnie małych ssaków, płazów i gadów na placach budowy, 

- likwidacja i fragmentacja ekosystemów wskutek rozbudowy sieci drogowej, 

- zwiększone prawdopodobieństwo wnikania i rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, które 

stanowią zagrożenie dla lokalnych siedlisk, 

- duże fragmenty lasów, które są wycinane przed rozpoczęciem realizacji inwestycji drogowych, 

powodują iż obrzeża lasów tracą swój mikroklimat przez co bardziej narażone są na działania wiatru lub 

rozprzestrzenianie się ognia, 

- wycięcie krzewów lub drzew znajdujących się na obszarze przewidzianych inwestycji, zmniejszy 

dostępność pokarmową zwierzętom roślinożernym, a w przypadku ptaków doprowadzi do zniszczenia 

ich naturalnych siedlisk, 

- nowe ciągi dróg w miejscach wcześniej nie uczęszczanych mogą powodować występowanie wypadków 

z udziałem zwierząt właśnie w tych miejscach, 

- emisja spalin samochodowych, która pojawi się w miejscu nowo powstałych ciągów dróg będzie 

negatywnie wpływała na rośliny szczególnie wrażliwe, 

- niekorzystne działanie emitowanych pyłów na przeprowadzaną przez rośliny fotosyntezę, pośrednio 

ograniczy efektywność produkcji roślinnej,  

- pogorszenie jakości plonów w wyniku zanieczyszczenia gleby metalicznymi pyłami będzie kolejnym 

negatywnym skutkiem rozbudowy sieci dróg, 

- ograniczenie powierzchni gleb w związku z budową sieci wod.-kan., SUW i oczyszczalni ścieków - 

powierzchnia ziemi jako siedlisko życia niektórych gatunków. 

 

 Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na zasoby naturalne to: 

- poprawa jakości gleb wskutek zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, 

- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na nie w efekcie 

termomodernizacji budynków, 

- poprawa jakości środowiska i skuteczności jego ochrony, 

- poprawa warunków dla rozwoju roślin, 

- wzrost różnorodności biologicznej wskutek zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń wód i gleb, 

- poprawa warunków bytowania zwierząt, 

- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowanej złą gospodarką odpadami, 

- ograniczenie negatywnego zanieczyszczenia powietrza dzięki zmniejszeniu emisji pochodzącej 

z transportu drogowego, 

- poprawa jakości środowiska w związku z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz wzrost różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości 

powietrza, wód i gleb. 
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 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na zasoby naturalne należy: 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 

zabudowy odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z terenami o bogatej różnorodności, 

- właściwie zabezpieczyć urządzenia przed ewentualnymi wyciekami,  

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

- wykorzystywać istniejące wykopy przeznaczone pod sieci wodociągowo – kanalizacyjne, aby 

zminimalizować ryzyko naruszenia pokrywy glebowej,  

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleb, wód i powietrza, 

- ograniczać do minimum strefy bezpośredniej ingerencji robót remontowo-budowlanych, 

- minimalizować tereny przeznaczone dla obiektów zaplecza budowy i zabezpieczać powierzchnię 

składowe i postojowe przed awaryjnym wyciekiem paliwa i smarów, 

- odpowiednio przygotować materiały neutralizujące na wypadek ewentualnych wycieków lub awarii 

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, 

- odpowiednio przygotować szczelne miejsca do czasowego gromadzenia odpadów wytwarzanych 

w wyniku prac rozbiórkowych i podczas prac budowlanych, 

- poruszać się maszynami budowlanymi i środkami transportowymi po ściśle wytyczonych drogach 

dojazdowych, 

- odpowiednio składować grunty zanieczyszczone, warstwy ziemi i humusu, 

- rekultywować miejsca zdegradowane w czasie prowadzonych robót, 

- wykorzystać zabezpieczoną w czasie budowy wierzchnią warstwę gleby, 

- stosować technologię ograniczającą zasięg prowadzonego odwodnienia roboczego, 

- odpowiednie wyposażyć drogi asfaltowe i betonowe oraz place w urządzenia do przechwytywania 

zanieczyszczeń ze spływów opadowych i wód roztopowych 

- prowadzić utrzymanie dróg wodnych z uwzględnianiem zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi.  

5.11.  Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Na podstawie przeprowadzonej oceny ewentualnego oddziaływania, zidentyfikowano zadania, które 

mogą oddziaływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na zabytki i dobra materialne, a wśród nich można 

wymienić: 

− Budowa sieci dróg (ścieżek rowerowych) rowerowych na obszarze Gminy (II.1.2.), 

− Modernizacja  i budowa dróg lokalnych i chodników na obszarze Gminy (II.1.3.), 

− Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów (II.1.7.), 

− Remont drogi gminnej Nr 382007T Salata-Muszczarz - gr. Gminy (II.1.8.), 

− Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków -Gliniany Las -Smyków - II etap (II.1.9.), 

− Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec (II.1.11.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) (II.1.13.), 

− Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (za oczyszczalnią) (II.1.14.). 
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 Prawdopodobne negatywne oddziaływania, które mogą powstać w wyniku realizacji ww. zadań to: 

- konieczność czasowego wyłączenia modernizowanych dróg z użytku – zmiana organizacji ruchu, 

- sporadycznie wysiedlenia z miejsc planowanych inwestycji, 

- wibracje pochodzące z ciężkiego sprzętu budowlanego mogą prowadzić do pęknięć w budynkach 

prywatnych, jak i zabytkowych, 

- utrata wartości obiektów zlokalizowanych w pobliżu zrealizowanych przedsięwzięć, 

- naruszenia własności prywatnej, 

- wyłączenia nieruchomości gruntowych z dotychczasowego sposobu użytkowania, 

- utraty części źródeł dochodu przez dotychczasowych właścicieli i użytkowników, 

- przerwania ciągłości dróg podrzędnych (np. lokalnych, leśnych, polnych). 

  

Pozytywne oddziaływania jakie powstaną w wyniku realizacji ww. zadań oraz tych określonych jako 

pozytywnie wpływające na zabytki i dobra materialne to: 

- zwiększenie dostępności infrastruktury transportowej, 

- powstawanie miejsc pracy na terenach objętych inwestycjami, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawy jego jakości, a przez to zmniejszenie możliwości 

korozji struktury zabytków, 

- mogą być związane z działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu, bo mogą zabezpieczać zabytki przed 

ewentualnymi szkodami spowodowanymi zjawiskami naturalnymi spowodowanymi zmianami klimatu, 

- eliminacji takich zagrożeń jak: zanieczyszczenia gruntowe, odpady itp. 

 

 Aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania planowanych zadań na zabytki i dobra materialne 

należy: 

- stosować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach 

zabudowy odpowiednie standardy architektoniczno-urbanistyczne, 

- ograniczać zabudowę drogową na obszarach sąsiadujących z zabytkami, 

- unikać emisji substancji pyłowych na etapie budowy lub rozbudowy,  

- przestrzegać zapisów pozwoleń budowlanych,  

- korzystać z maszyn i urządzeń o wysokich normach spalin, 

- stosować hermetyzację oraz techniki przeciwpyłowe (np. zraszania), 

- prowadzić prace z uwzględnieniem możliwie najlepszych technologii zabezpieczających przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do powietrza, 

- ograniczać do minimum strefy bezpośredniej ingerencji robót remontowo-budowlanych, 

- poruszać się maszynami budowlanymi i środkami transportowymi po ściśle wytyczonych drogach 

dojazdowych, 

- prowadzić nowe szlaki komunikacyjne z pominięciem terenów zabudowanych, a także rolniczych  

o dużym potencjale produkcyjnym, 

- ograniczyć liczbę kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową, 

- przeprowadzić analizę wariantową i wybór optymalnej lokalizacji inwestycji oraz odpowiedni dobór 

technologii i zabezpieczeń na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego 

elementem jest m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko, 

- stosować środki ograniczające wpływ drgań na znajdujące się w pobliżu realizowanych obiektów zabytki, 

- unikać zasłaniania zabytków przez nowe inwestycje oraz nieutrudnianie dostępu do nich. 
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5.12.  Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 
 Przez obszar gminy Smyków przebiega korytarz ekologiczny Częstochowa - wschód GKdC-4 (według 

zakresu z 2005 r.). Na omawianym obszarze znajdują się ciągi komunikacyjne, więc ryzyko powstania 

negatywnego oddziaływania związanego z planowanymi pracami w zakresie przebudowy dróg istnieje.  

 Powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania nowo powstających czy 

modernizowanych dróg na dziką faunę, będącą elementem korytarzy ekologicznych są przejścia dla zwierząt  

i mosty krajobrazowe. Przejścia dla zwierząt można podzielić na: 

- przejścia po powierzchni drogi – czyli nieogrodzone fragmenty drogi, 

- górne – w postaci mostów nad drogą, 

- dolne – budowane pod drogą. 

 Mosty krajobrazowe to szczególne rodzaje przejść dla zwierząt, które pełnią funkcję minimalizacji 

negatywnego oddziaływania drogi na integralność siedlisk fauny.  

 Czasami przejścia dla zwierząt, oprócz funkcji ekologicznych, spełniają również funkcje gospodarcze.  

W takim przypadku wyróżniamy: 

- przejścia samodzielne – przeznaczone wyłącznie dla celów ekologicznych, 

- przejścia zespolone – przeznaczone dla zwierząt oraz dodatkowo będące mostami dla cieków 

lub wiaduktami dla dróg lokalnych. 

 Aby ograniczyć śmiertelność zwierząt na drogach stosuje się specjalne ogrodzenia ochronne. Ogrodzenie 

musi zostać odpowiednio dobrane do gatunków bytujących w pobliżu konkretnej drogi. Dodatkowe metody 

zminimalizowania śmiertelności zwierząt przy ciągach dróg polegają na: 

- zabezpieczeniu elementów odwodnienia, np. poprzez stosowanie szczelnych pokryw studni i ogrodzeń 

ochronnych wokół obiektów odwadniających, 

- stosowaniu jak najmniej transparentnych ekranów akustycznych, co ograniczy kolizje z udziałem 

ptaków, 

- właściwym zarządzaniu ruchem na drogach nie wyposażonych w ogrodzenia ochronne np. poprzez 

wprowadzenie ograniczenia prędkości,  

- właściwym kształtowaniu otoczenia drogi: unikanie głębokich rowów, wysokich nasypów i gęstej 

roślinność wzdłuż tras, 

- modyfikacji oświetlenia drogowego, wykorzystanie  źródeł światła o możliwie najniższej emisji barw 

niebieskich i promieniowania UV. 

6 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

W poprzednim rozdziale zostały wskazane działania, które mogą wywoływać negatywne skutki dla 

środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań związanych 

z realizacją Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań obowiązujących przepisów. 

Należy również pamiętać o: 

• ścisłym nadzorze merytorycznym nad prawidłową realizacją Programu oraz systematycznym 

monitoringu stanu środowiska, o analizie wyników i podejmowaniu adekwatnych działań 

do otrzymanych wyników, 

• egzekwowaniu i przestrzeganiu zapisów wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, 

regulaminów i przepisów prawnych, 

• ścisłej współpracy z innymi instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. WIOŚ, 

Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

• prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, 
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• edukacji ekologicznej społeczeństwa, 

• wzmocnieniu funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska. 

 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, podczas realizacji których może pojawić się 

chwilowe, krótkotrwałe negatywne oddziaływania na środowisko należą przede wszystkim: inwestycje w zakresie 

infrastruktury komunalnej (drogi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków), jak również działania z zakresu OZE. 

Inwestycje te powodować będą negatywne oddziaływanie na środowisko tylko na etapie budowy, następnie 

przyczynią się do poprawy stanu środowiska na analizowanym terenie i będą na nie oddziaływać pozytywnie. 

Inwestycje te w zdecydowanej większości, z uwagi na swój charakter podlegać będą procedurze oddziaływania 

na środowisko, w której szczegółowo analizowane będzie oddziaływanie na poszczególne komponenty 

środowiska. W ramach procedury uwzględniane będą również analizy dotyczące minimalizacji bądź kompensacji 

możliwych oddziaływań. W efekcie ocenie zostanie poddany poziom znaczności poszczególnych oddziaływań.  

W procedurze oceny oddziaływania na środowisko powinni być zaangażowani projektanci, administracja 

samorządowa, służby ochrony przyrody, środowisko naukowe i organizacje społeczne. 

Potencjalne negatywne oddziaływania, które mogą wystąpić przy realizacji zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez:   

• odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji liniowych ich 

przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze i występowanie zabytków, 

• odpowiednio staranne przygotowanie projektu, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, 

• odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności  

w sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów zabytkowych 

oraz siedzib ludzkich, 

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji pracy 

ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji, 

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, 

 maskowanie (wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

 

 Proponowane zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty 

środowiska, zostały przedstawione poniżej. 

1. Ludzie: 

- oznakowanie obszarów prowadzenia prac budowlanych dla zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas 

wykonywania tych prac, maksymalne ograniczenie placu budowy , 

- przestrzeganie przepisów BHP,  

- stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego,  

- ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w celu zmniejszenia emisji 

spalin oraz hałasu,  

- stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i urządzenia podczas remontów  

i innych prac budowlanych, ograniczające jednocześnie uciążliwości przez nie wywoływane,  

- stosowanie roślinności izolacyjnej (głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych). 

2. Zwierzęta: 

- wykonanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych pod kątem 

występowania ptaków oraz nietoperzy, 

- prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy i innych gatunków istotnych 

pod względem przyrodniczym, 

- ograniczenie inwestycji na terenach bytowania, gniazdowania i żerowania dzikich zwierząt, 
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- prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe najkrótszym czasie. 

3. Rośliny: 

- wykonywanie inwentaryzacji florystycznych, dendrologicznych i badań fitosocjologicznych w przypadku 

realizacji przedsięwzięć w rejonie lub sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, 

- zachowanie obszarów biologicznie czynnych o powierzchni proporcjonalnej do powierzchni 

zagospodarowania, 

- wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej, dostosowanej do warunków siedliskowych oraz 

współgrającej z otoczeniem, 

- prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych oraz zabezpieczenie pni drzew 

narażonych na otarcia w czasie wykonywania prac budowlanych. 

4. Wody powierzchniowe i podziemne: 

- zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie cieków i zbiorników 

wodnych, 

- zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie substancji, materiałów oraz 

odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami opadowymi i gruntowymi), 

- kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac 

budowlanych w celu niedopuszczenia do skażenia środowiska gruntowego substancjami 

ropopochodnymi, 

- zapewnienie pracownikom przedsiębiorstw budowlanych dostępu do przenośnych toalet, 

- stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych mających na celu 

ograniczenie zużycia wody, 

- zagwarantowanie odpowiedniego spływu wód opadowych i roztopowych z terenów 

nieprzepuszczalnych oraz ich oczyszczania ze względu na rodzaj odbiornika. 

5. Powietrze i klimat: 

- zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: systematyczne sprzątanie 

placów budowy, zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), ograniczenie do minimum czasu 

pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy, uważne ładowanie materiałów sypkich 

na samochody, stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny i pojazdy, ograniczających 

pylenie oraz inne zanieczyszczenia,  

- propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę nowych lub modernizację istniejących 

ciągów komunikacyjnych,  

- ograniczenie zmniejszania się lub zwiększanie powierzchni terenów zielonych na terenach 

zurbanizowanych,  

- budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości komunikacyjnej, 

- utrzymanie zieleni na terenach zurbanizowanych, 

- stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych. 

6. Powierzchnia ziemi: 

- przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami, 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby (humus), a po zakończeniu prac 

– rozplantowanie na powierzchni terenu. 

7. Krajobraz: 

- zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu i zagospodarowaniem, 

- utrzymanie jak największego areału zieleni miejskiej, wprowadzenie nowych zagospodarowani 

przestrzeni w kierunku wzrostu udziału zieleni, 

- przeprowadzanie konsultacji społecznych przed realizacją przedsięwzięć wielkopowierzchniowych 

lub związanych z istotną ingerencją w krajobraz. 

8. Zabytki i dobra materialne: 
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- planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem i historycznym układem 

przestrzennym, odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich wartościach 

artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej zabudowy oraz planowanych inwestycji, 

- prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

7 Rozwiązania alternatywne 

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

przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu środowiska na terenie 

Gminy Smyków, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. 

Zaproponowane w Programie cele są spójne z innymi dokumentami strategicznymi szczebla wyższego,  

a w szczególności ze Strategią Rozwoju Kraju oraz z dokumentami przyjętymi na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia 

zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia.  

Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 

określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty lokalizacji, 

warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 

wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu 

mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 

Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede 

wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich środków 

na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych 

oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje. 

Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów 

analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach konkretnych 

działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania.  

W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają się w dużej 

mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. Dlatego też należy 

zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia możliwego negatywnego 

oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie 

przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych. 

 

8 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Rozważenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć jest 

obowiązkiem wynikającym z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans-granicznym, 

sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96, poz. 1110). Specjalnej analizie powinny 

podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar 

przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. 

Zaplanowane przedsięwzięcie będą oddziaływać lokalnie, jedynie niektóre z nich mogą sporadycznie 

wykraczać poza obszar gminy. Negatywne skutki, przede wszystkim w zakresie powietrza atmosferycznego mogą 

być odczuwalne w sąsiednich gminach. Oddziaływania poza granicami kraju nie przewiduje się. 
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9  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 W Prognozie analizowano oddziaływanie zaplanowanych do realizacji zadań w ramach „Programu 

Ochrony  Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku” na poszczególne 

komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, wraz z uwzględnieniem zależności między tymi 

komponentami. 

 Prognozę sporządzono zgodnie z ustawą 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 2022r., poz. 1029 ze zm.). 

 Przygotowana Prognoza składa się z 9 rozdziałów zgodnych z wymaganiami ustawy.  

Rozdział 1 – Wprowadzenie 

 Rozdział ten przedstawia strukturę i metodykę pracy nad Programem oraz przedstawiono powiązania 

z innymi dokumentami. Przy opracowywaniu analizowanego programu uwzględniano również opracowania 

dotyczące Gminy Smyków. 

 Cele przedstawione w Programie są spójne, a nawet często są kontynuacją zapisów dokumentów 

strategicznych szczebla lokalnego i nadrzędnego. 

 Rozdział ten opisuje również, cele zawarte w dokumentach wyższego szczebla. Program ochrony 

środowiska Gminy Smyków jest ściśle powiązany z innymi dokumentami strategicznymi  o charakterze krajowym 

i regionalnym niektóre z nich to: 

1. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, 

2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, 

3. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2019 

z perspektywą do 2023. 

 Wyznaczone cele w Programie ochrony środowiska dla Gminy Smyków są zgodne z działaniami zawartymi 

w dokumentach wyższego rzędu. Są to m.in. ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, poprawa jakości wód 

powierzchniowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz usprawnienie systemu 

zaopatrzenia w wodę, zwiększenie prawidłowego gospodarowania odpadami.  

 

Rozdział 2. Główne cele oraz zawartość ocenianego dokumentu 

 Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Gminy Smyków, województwa świętokrzyskiego 

oraz strategię rozwoju kraju i potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców, po analizie aktualnego stanu 

środowiska naturalnego i przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju sformułowano nadrzędny cel 

„Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 roku”, którego 

brzmienie jest następujące: 

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

przyrodniczego. 

 Pod każdą z charakterystyk dziewięciu 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. 

 W oparciu o charakterystykę stanu środowiska i przeprowadzoną analizę SWOT w ramach każdego 

obszaru interwencji wyznaczono do realizacji cele średniookresowe. W celu realizacji celów średniookresowych 

wytyczono kierunki działań, które w oparciu o wytyczone konkretne zadania mają posłużyć realizacji 

wyznaczonych celów. 

Obszar interwencji I – Ochrona klimatu i jakości powietrza 
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Cel I. Poprawa jakości powietrza 

Obszar interwencji II – Zagrożenia hałasem 

 Cel II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy 

Obszar interwencji III – Pola elektromagnetyczne 

Cel III. Ochrona środowiska i ludności przed oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych 

Obszar interwencji IV – Gospodarowanie wodami 

 Cel IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

Obszar interwencji V – Gospodarka wodno – ściekowa  

 Cel V. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej 

Obszar interwencji VI – Zasoby geologiczne 

 Cel VI – Ochrona złóż kopalin 

Obszar interwencji VII - Gleby 

 Cel VII. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Obszar interwencji VIII – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 Cel VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 

Obszar interwencji IX – Zasoby przyrody 

 Cel IX. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych Gminy 

Obszar interwencji X – Zagrożenia poważnymi awariami 

 Cel X. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami 

Obszar interwencji IX – Działania systemowe 

 Cel IX. Działania edukacyjne i zarządzenie ochroną środowiska 

 

Rozdział 3 – Istniejący stan środowiska  

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 północnej 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  



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Smyków na lata 2022-2026 

z perspektywą do 2029 roku” 

 

107 

 

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

stężeń dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. W roku 2021 ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 

i poziomu celu długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską zaliczono do klasy C i D2.Przekroczony był również 

poziom celu długoterminowego dla ozonu (6000 µg/m3h), przez co strefę zaliczono do klasy D2. 

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 jest 1 stacja bazowa telefonii komórkowej, zlokalizowana na działce  

Nr 433/2, obręb Miedzierza. 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 (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. 
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W 2020 r. 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.  

 

Rozdział 4 – Cele i problemy ochrony środowiska  istotne z punktu widzenia realizacji Programu 

W rozdziale przedstawiono problemy ochrony środowiska wynikające z przedstawionego aktualnego 

stanu środowiska Gminy Smyków. 

Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska zostały zidentyfikowane najistotniejsze problemy 

ochrony środowiska w gminie i przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Tabela 22. Problemy ekologiczne w Gminie Smyków 

Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

Zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego 

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 

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. 

Hałas 

Brak pomiarów natężenie hałasu, 
 

Gruntowa nawierzchnia znacznej 
części dróg gminnych, 

 
Zbyt duży udział indywidualnego 

transportu samochodowego w całości 
transportu na terenie Gminy, 

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, 

 
Budowa infrastruktury dróg gminnych 

na nowo powstających osiedlach 
mieszkaniowych. 
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Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie 

gminy. 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi, 

Kontrola obecnych oraz potencjalnych 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Zanieczyszczenia wód 
Brak punktu monitoringu wód 

podziemnych na terenie Gminy, 

Propagacja rolnictwa ekologicznego, 

Stała kontrola miejsc nielegalnego 
odprowadzenia zanieczyszczeń do wód, 

Rozwój współpracy międzygminnej 
na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

Ochrona gleb 

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, 

Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

Promocja dobrych praktyk rolniczych 
rolnictwa ekologicznego, 

Zwiększenie skali rekultywacji gleb, 
zdegradowanych i zdewastowanych. 

Ochrona przyrody  

Wysoki wskaźnik antropopresji 
wynikający z bliskiego położenia 

aglomeracji kieleckiej,   
 

Podatność zasobów przyrody 
ożywionej na zanieczyszczenia 

środowiska, 
 

Podatność zasobów przyrody 
ożywionej na zanieczyszczenia 

środowiska, 

Monitoring obszarów chronionych, 
Powstanie nowych miejsc zieleni 

miejskiej,  
 

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. 
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Problem ekologiczny 
Główne przyczyny występowania 

problemu 
Priorytety 

Gospodarka odpadami 
komunalnymi 

Duża ilość odpadów zmieszanych 

w całości wytwarzanych opadów 

Wyroby zawierające azbest 

Edukacja społeczeństwa w zakresie 
właściwego postępowania z odpadami, 

Modernizacja PSZOK, 
 

Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu 
gminy, 

 
Wdrażanie i upowszechnianie wśród 

społeczności lokalnej nawyku 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego 

Transport substancji niebezpiecznych 
przez tereny zabudowane, 

Naruszenia prowadzenia prawidłowej 
gospodarki odpadowej, 

Wspieranie jednostek OSP poprzez 
doposażanie w niezbędny sprzęt, 
szkoleń na wypadek wystąpienia 

poważnej awarii, 
 

Monitoring tras transportu drogowego. 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 

Małe zainteresowanie społeczeństwa 
udziałem w konsultacjach. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej 
i poszanowania dla środowiska 

przyrodniczego mieszkańców gminy. 
 

Prowadzenie działań związanych 
z edukacja dla zrównoważonego 

rozwoju przez Urząd Gminy. 
 

Promowanie materiałów/wydawnictw  
w zakresie edukacji ekologicznej. 

 
Promowanie postaw opartych na idei 

zrównoważonej i odpowiedzialnej 
konsumpcji. 

Działania systemowe 
w ochronie środowiska 

Brak faktycznego zaangażowania  
w optymalizowanie działań na rzecz 

środowiska, wynikający  
w dużym stopniu z braku zrozumienia 

koncepcji systemu zarządzania 
środowiskiem. 

 
Instrumentalne traktowanie systemu 

przez zainteresowane strony np. 
przedsiębiorców zarządzania 

środowiskowego ukierunkowane 
jedynie na uzyskanie certyfikatu. 
Brak skutecznych mechanizmów 

stymulujących uczestnictwo 
przedsiębiorstw  

i instytucji w systemach zarządzania 
środowiskowego. 

 
Problemy z ustaleniem sprawcy 

za szkody w środowisku. 

Zachęcanie i upowszechnianie 
zastosowania systemów zarządzania 

środowiskowego w przedsiębiorstwach 
oraz innych instytucjach. 

Promowanie systemów zarządzania 
środowiskowego. 

Zachęcanie społeczeństwa do 
opiniowania projektów oraz udziału 
w postępowaniach na rzecz ochrony 

środowiska. 

Odpowiedzialność za szkody  

w środowisku zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. 

Zapobieganie powstawaniu i usuwanie 
szkód w środowisku. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rozdział 5 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oraz pozytywne i negatywne 

 W rozdziale tym przedstawiono obszary priorytetowe, które zostały wybrane po przeanalizowaniu 

aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Smyków.  

 Przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne komponenty: 

• Obszar Natura 2000 „Dolina Czarnej” 

• Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Pomniki przyrody, 

• Różnorodność biologiczna – rośliny i zwierzęta, 

• Ludzie, 

• Woda, 

• Powietrze i klimat, 

• Powierzchnia ziemi, 

• Krajobraz, 

• Zasoby naturalne, 

• Zabytki i dobra materialne. 

 

Oddziaływania te mogą być pozytywne lub negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe, pośrednie 

lub bezpośrednie oraz stałe i chwilowe. 

 Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 

skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede 

wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące 

w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

 Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Smyków pozwoliła wskazać na działania o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne 

oddziaływania na środowisko zaplanowanych działań zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. 

 Stwierdzenie negatywnych oddziaływań można wyeliminować poprzez stosowanie odpowiednich działań 

minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających z obowiązujących przepisów. 

 W rozdziale 5 przedstawiono Ocenę ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Smyków w postaci tabeli wraz z opisem możliwych do wystąpienia oddziaływań.  

 

Rozdział 6 - Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko 

 W rozdziale tym przedstawiono sposoby minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań 

związanych z realizacją zadań zawartych w Programie należą do nich; 

• ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz systematycznym monitoringu 

stanu środowiska, o analizie wyników i podejmowaniu adekwatnych działań do otrzymanych wyników, 

• egzekwowanie i przestrzeganie zapisów wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, 

regulaminów i przepisów prawnych, 

• ścisła współpracy z innymi instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. WIOŚ, 

Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

• prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, 

• edukacja ekologicznej społeczeństwa, 
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• wzmocnienie funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska. 

• odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji liniowych ich 

przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze i występowanie zabytków, 

• odpowiednio staranne przygotowanie projektu, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, 

• odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności w sąsiedztwie 

obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów zabytkowych oraz siedzib 

ludzkich, 

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji pracy 

ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji, 

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, maskowanie 

(wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu 

 

Rozdział 7 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie  

 W rozdziale przedstawiono możliwości alternatywne dla zadań z Programu a także wskazano trudności 

jakie napotkano przy sporządzaniu Prognozy. 

 Zaproponowane w Programie cele są spójne z innymi dokumentami strategicznymi szczebla wyższego,  

a w szczególności ze Strategią Rozwoju Kraju oraz z dokumentami przyjętymi na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia 

zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia.  

 Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 

określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty lokalizacji, 

warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 

wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu 

mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 

 Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede 

wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich środków 

na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych 

oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje. 

 Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów 

analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach konkretnych 

działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania.  
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